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De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via 

het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 

14.21: 

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand 

Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij 

aan hem doen kennen.” 

 

 

 

 

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook 

niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling 

Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de 

mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is. 

 

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die 

zielen, die het het meeste nodig hebben. 

 

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen. 

 

http://www.bertha-dudde.info 

 

http://www.berthadudde.net/ 

 

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, 

geoorloofd. 

 

 

Vertalingen door Gerard F. Kotte 
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Wie was Bertha Dudde? 

 

 

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een 

kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren. 

 

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via 

het “innerlijk woord.” 

 

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te 

schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik 

ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke 

woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de 

hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid 

binnenleidde.” 

 

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn 

opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als 

dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op 

in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te 

brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of 

extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik 

het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch 

aan tijd, noch aan plaats gebonden.” 

 

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk 

te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn 

wijngaard te mogen verrichten.” 

 

(Citaten uit een autobiografie van 1959) 

 

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen. 
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Mattheüs 25, 31-40 

 
31

 Als nu de Mensenzoon komen zal in Zijn heerlijkheid, en alle heilige engelen 

met Hem, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid; 
32

 en alle volken zullen vóór Hem vergaderd worden, en Hij zal hen van elkaar 

scheiden, gelijk een herder de schapen scheidt van de bokken; 
33

 en Hij zal de schapen stellen aan Zijn rechterhand, en de bokken aan Zijn 

linkerhand. 
34

 Dan zal de Koning zeggen tot degenen, die aan Zijn rechterhand zijn: Komt, gij 

gezegenden mijns Vaders, beërft het rijk, dat u bereid is van het begin der wereld. 
35

 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij gespijsd; Ik ben dorstig 

geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest, en 

gij hebt Mij geherbergd; 
36

 Ik ben naakt geweest, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij 

hebt Mij bezocht; Ik ben gevangen geweest, en gij zijt tot Mij gekomen. 
37

 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer 

hebben wij U hongerig gezien, en hebben U gespijsd, of dorstig, en hebben U te 

drinken gegeven? 
38

 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien, en U geherbergd, of naakt, en 

hebben U gekleed? 
39

 Wanneer hebben wij U krank of gevangen gezien, en zijn tot U gekomen? 
40

 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij 

gedaan hebt aan één van deze Mijne minste broeders, dat hebt gij Mij gedaan. 

 

 

 

BD.3941 

23 december 1946 

 

“Wie de geringste van Mijn broeders opneemt, neemt Mij op” 

 

Verdiep u in Mijn Woord en u zult steeds duidelijk inzien waaraan het u 

ontbreekt. Want in Mijn Woord kom Ik Zelf nader tot u en maak Ik u Mijn wil 

bekend. Bent u nu werkzaam volgens Mijn wil, dan zal het in u tot zekerheid 

worden dat u zich positief ontwikkelt, want u wordt rijper aan inzicht. En dus zult 

u moeten leven naar Mijn Woord. U mag niet alleen toehoorder zijn van wat 

Mijn genade en liefde van boven u aanbiedt. U zult dus Mijn Woord geheel in u 

tot leven moeten laten komen, en ook al Mijn beloftes aan u zullen in vervulling 

gaan. 
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Een van Mijn beloftes luidt echter: Wie de geringste van Mijn broeders opneemt, 

neemt Mij op. Dus Ik acht zijn dienst van naastenliefde bijzonder hoog. Ik 

waardeer hem als gold hij Mijzelf en in overeenstemming daarmee zal ook Mijn 

beloning zijn. Want door Mij te worden opgenomen, door Mij te worden bedacht 

met alles wat de mens nodig heeft, is waarlijk de grootste beloning die u kan 

worden geboden. En zo heeft deze belofte alles in zich. Ze is uitermate troostvol 

voor de arme, bedrukte en zwakke mensen, als ze maar steeds tegenover hun 

medemensen optreden als broeders, als ze helpen waar hun hulp wordt gevraagd, 

geestelijk of lichamelijk. 

 

Nooit zal Ik een mens verlaten, die de medemens in zijn nood bijstaat. Steeds zal 

hij zeker kunnen zijn van Mijn hulp. En Ik zorg waarlijk op elke manier voor 

hem. Want hij brengt Mijn Woord in praktijk. Hij heeft Mijn wil tot richtsnoer 

van zijn handelen en denken gemaakt. Hij is in Mijn wil opgegaan en bijgevolg 

kan hij elke zorg aan Mij overlaten. Ik zal ze van hem afnemen, omdat hij Mij 

heeft opgenomen. En als u zich maar steeds in Mijn Woord verdiept, dan zal ook 

het aardse leven voor u gemakkelijker worden. Want steeds weer is dit 

afhankelijk van uw wil, in hoeverre hij zich aan de Mijne aanpast. 

 

En Mijn Woord maakt u Mijn wil bekend. Mijn Woord behelst echter niet alleen 

Mijn eis aan u, maar het stelt u ook in kennis van de uitwerking van het naleven 

van Mijn wil. En daar deze kennis u wordt overgebracht, staat u een rijke schat 

ter beschikking, die u alleen maar hoeft op te graven. Want aards en geestelijk 

bevindt u zich nu onder Mijn hoede en u hebt geen aanleiding meer om angstig te 

zijn of u zorgen te maken, van welke aard ze ook zijn. Ik sta als Vader, als 

Broeder, als Vriend, als voortdurende Helper u ter zijde. En Mijn hulp is voor u 

de zekerste waarborg, dat u de strijd om het bestaan doorstaat en ook geestelijk 

rijp wordt. Want met Mij en Mijn kracht bent u tot alles in staat. Verdiep u 

daarom vaak en levendig in Mijn Woord. Neem het tot u en leef ernaar, en elke 

belofte zal u worden vervuld. Want Mijn Woord is en blijft eeuwige waarheid. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7962 

9 augustus 1961 

 

De onmetelijke liefde van Jezus 
 

Toen Ik over de aarde ging, zal Ik als Mens de grote nood van de mensheid, 

omdat de liefde in Mij machtig was en er daardoor ook het helderste licht in Mij 

was over de reden van de nood, over de toestand waarin de mensen zich 
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bevonden, en ook dat ze geketend waren door een macht die slecht was en de 

mensen in het verderf wilde storten. De liefde gaf Mij dit inzicht en de liefde in 

Mij besloot een offer te brengen voor de in diepste nood smachtende mensheid. 

Ik besloot, op grond van Mijn liefde, tot een openlijke strijd met de tegenstander. 

Ik wilde als Mens hem bewijzen dat Mijn liefde een kracht was door middel 

waarvan Ik hem kon overwinnen. Ik wilde Mijn liefde inzetten tegenover zijn 

haat. En deze overgrote liefde van Mij moest de mensen verlossen uit zijn macht. 

 

Ik kende de reden van het mens-zijn, van de vroegere afval van de wezens van 

God, omdat de liefde in Mij Me dit inzicht schonk. En zo wist Ik ook dat alleen 

de liefde hun redding kon brengen uit hun noodtoestand. En daarom waren Mijn 

pogingen als Mens Jezus vooreerst de medemensen de goddelijke leer van de 

liefde voor te houden en ze aan te sporen een leven in liefde te leiden opdat ze 

voor zich kracht konden verwerven om de tegenstander te weerstaan. 

 

En Ik leefde hun een leven in liefde voor en bekroonde dit leven in liefde 

vervolgens met Mijn dood aan het kruis. Ik bood de Vader een liefdesoffer aan 

voor de medemensen en kocht door dit offer de zielen van de mensen vrij van 

hun gevangenbewaarder. Ik betaalde de schuld met Mijn leven. Alleen de liefde 

was in staat een dergelijk offer te brengen en de liefde was in Mij. De Vader Zelf, 

de eeuwige Liefde, vervulde Mij. De eeuwige Liefde Zelf deed dus de schuld 

teniet die het geestelijke op zich had geladen toen het viel, toen het de 

tegenstander in de diepte volgde. 

 

De vroegere afval in de diepte, de scheiding van God, was alleen mogelijk 

geweest, doordat de wezens afstand deden van de liefde, doordat ze het 

aanstralen van liefde van de Vader niet aannamen. De mensen moesten weer tot 

liefde worden en omdat ze daar de kracht niet meer voor hadden, verwierf Ik 

voor hen deze wilskracht door Mijn dood aan het kruis en verloste Ik hen uit hun 

verzwakte toestand.  

 

En nu konden ze zich bevrijden uit de macht van de tegenstander, want ze 

ontvingen nu de kracht van Mij als de goddelijke Verlosser, omdat ze nu ook in 

staat waren een leven in liefde te leiden, omdat ze nu, na Mijn werk van 

verlossing, weer het aanstralen van de liefde konden ontvangen, die voortdurend 

van Mij als de eeuwige Liefde wordt gestuurd naar al het wezenlijke dat zich 

openstelt het te ontvangen. 

 

Ik doorgrondde als Mens de grote nood van de medemensen. Als van de Vader 

afkomstige Engelgeest was ik er ook van op de hoogte en Ik bood Mijzelf aan 

naar de aarde af te dalen en de kinderen weer terug te brengen naar de Vader. Ik 

bood Me aan om de eeuwige Liefde als menselijk omhulsel te dienen, opdat de 

Liefde het verlossingswerk kon volbrengen. Maar Ik ging allereerst ook als Mens 
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de weg over deze aarde, want de vrije wil van een mens moest zich bereid 

verklaren tot dit werk van erbarmen, omdat een mens onuitsprekelijk leed op zich 

moest nemen als boetedoening, daar God niet lijden kan, maar omwille van de 

gerechtigheid er een groot zoenoffer noodzakelijk was om de grote oerschuld 

teniet te doen. Maar Ik kwam met een hart vol van liefde naar de aarde en Mijn 

wandel over de aarde was een onophoudelijk werkzaam zijn in liefde. Want de 

liefde was de kracht die de mensen echter ontbrak, om welke reden Ik de 

goddelijke leer van de liefde predikte en de mensen steeds weer aanmaande Mij 

na te volgen. 

 

Maar voordat Ik het werk van verlossing had volbracht was de macht van de 

tegenstander nog te groot en de mens tot het uiterste verzwakt. Daarom moest er 

een redder komen, die hen bevrijdde van zijn macht. Daarom moest de Liefde 

een werk volbrengen, waardoor de tegenstander werd overwonnen. De liefde van 

een mens moest hem weerstand bieden en bijgevolg de strijd tegen hem 

zegevierend doorstaan. Want tegen de Liefde was de tegenstander niet 

opgewassen en dus moest hij afzien van de zielen die zich aan de goddelijke 

Liefde overgaven, die Mij en Mijn verlossingswerk erkenden en dus vrijwillig 

naar Mij wilden terugkeren en weer de kring van Mijn stroom van Liefde 

binnengingen. 

 

En dit werk van verlossing is volbracht en zo kan ieder mens zich bevrijden uit 

de macht van de tegenstander, die een beroep doet op de genaden van het 

verlossingswerk, die Mij en Mijn verlossingswerk erkent, Mij om vergeving van 

de schuld vraagt en om versterking van zijn wil om lief te hebben. Want deze zal 

in staat zijn Mij na te volgen. Hij zal in staat zijn een levenswandel te leiden net 

als de Mijne. En de liefde die hij nu beoefent zal hem kracht doen toekomen, dat 

hij zijn weg over de aarde succesvol aflegt, dat hij alleen op Mijzelf als eeuwige 

Liefde aanstuurt en dat hij de aaneensluiting vindt met Mij en terugkeert in zijn 

vaderhuis, waarvan hij zich eens verwijderde in vrije wil en daarom ook in vrije 

wil de terugkeer moet bewerkstelligen. 

 

Maar deze terugkeer kan alleen plaatsvinden door de liefde en daarom predikte Ik 

ook de liefde toen Ik op aarde wandelde. En Ik zond Mijn leerlingen uit dat ze de 

goddelijke leer van de liefde zouden verkondigen aan alle volkeren van de aarde. 

Want alleen de liefde maakt u vrij uit de macht van diegene die totaal zonder 

liefde is en daarom Mijn tegenstander, die hij ook blijven zal tot Mijn werk van 

verlossing definitief is beëindigd, tot al het geestelijke naar Mij is teruggekeerd 

en er dan eeuwig geen dorst meer kan zijn. 

 

Amen 
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BD.5927 

12 april 1954 

 

De navolging van Jezus - Leven in liefde  
 

Neem allen een voorbeeld aan Mijn levenswandel op deze aarde, aan Mijn leven, 

dat alleen een leven in onbaatzuchtige naastenliefde was. Probeer Mij na te 

volgen en tracht altijd alleen maar evenzo een leven in liefde te leiden, dan gaat u 

over dezelfde weg en u bereikt zeker uw doel. 

 

Ik daalde daarom naar de aarde af omdat de mensen verkeerde wegen gingen die 

nooit omhoog, maar steeds verder de diepte in voerden. Daarom toonde Ik u de 

juiste weg en roep alle mensen op Mij op deze weg na te volgen. Ik onderwees de 

mensen omdat hun iedere kennis ontbrak, waarom zij alleen door een leven in 

liefde zalig zouden kunnen worden, waarom zij zwak en krachteloos waren en 

hoe zij deze krachteloosheid konden opheffen. Ik onderwees hen over de "kracht 

van de liefde" en bewees hun ook de waarheid van Mijn leer doordat Ik hun Mijn 

kracht bewees en daarmee ook de uitwerking van een levenswandel in liefde, 

zoals Ik die op de aarde leidde. 

 

Ik kende de grote geestelijke nood van de mensen, maar Ik wist ook de middelen 

om deze op te heffen. En zo was het Mijn voortdurende zorg de mensen ertoe te 

bewegen deze middelen aan te wenden. De nood is in de laatste tijd voor het 

einde dezelfde - en ook de hulpmiddelen zijn dezelfde, waarvan het gebruik de 

waarborg is dat de mens uit de diepte opstijgt ten hogen. 

 

Maar zij slaan geen acht op wat Ik hun leer. Zij volgen Mij niet na omdat zij niet 

in Mij en Mijn leer geloven. Zij leiden een aards leven dat ver verwijderd is van 

het Mijne. Zij laten de liefde geheel buiten beschouwing en bevinden zich 

daarom niet op de weg die omhoog voert. Want zonder liefde is er geen 

verbinding, zonder liefde bestaat er een wijde kloof tussen u, mensen en uw God 

en Vader van eeuwigheid. 

 

Alleen de liefde overbrugt deze kloof. Alleen de liefde is de weg tot het Hart van 

de Vader, en alleen de liefde is de kracht die u deze weg laat gaan, die kracht en 

inspanning kost. Wie de weg van de liefde niet wil gaan, die zal nooit uit de 

diepte opstijgen. En Mijn Hand kan zich ook niet tot hem uitstrekken om hem 

omhoog te trekken, want hij zou ze niet vastpakken zolang hij zonder liefde is. 

 

Hij moet Mij uit vrije wil navolgen, want Ik gebruik nooit dwang als een mens 

Mij nog weerstreeft. Liefde duldt geen dwang maar verlost hen die nog 

gekluisterd zijn. Ik kan u, mensen alleen maar onderrichten en u dringend 
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aansporen u te oefenen in de naastenliefde, u zult moeten willen dat u het Mij 

kunt nadoen - opdat Ik u dan helpen kan, omdat u de wil hebt Mij na te volgen. 

 

Stel u daarom altijd Mijn levenswandel voor ogen en doe moeite het Mij na te 

doen, en u zult dan ook zeker Mijn hulp ervaren. Want wie zijn ogen op Mij richt 

die zal ook de kracht ontvangen de weg van de navolging van Jezus te gaan - en 

hij zal ook zijn doel bereiken met Mij verenigd te zijn. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8084 

21 januari 1962 

 

Bewijs van de liefde voor God: liefde voor de naaste  
 

De liefde voor Mij moet u bewijzen door onbaatzuchtige liefde voor de naaste. 

Wat u aan de geringste van Mijn broeders doet, dat hebt u aan Mij gedaan. 

 

Liefde tot God zonder naastenliefde is daarom niet mogelijk. Want gevoelens die 

u zich dan zelf voorspiegelt, kunnen door Mij niet als liefde worden beschouwd, 

omdat liefde zich steeds zal uiten in werken die het welzijn van de naaste dienen 

die in nood is. Liefde zonder werken is eveneens onmogelijk, want liefde is 

kracht en kracht wil steeds werkzaam worden. En daarom zult u steeds als 

graadmeter voor uw liefde hebben, of ze u aanzet tot werken, of uw wil wordt 

aangespoord werken van liefde te verrichten. 

 

U zou zich daarover ernstig rekenschap moeten afleggen. En u zou nooit aan de 

nood van uw medemensen voorbij moeten gaan. U zou steeds moeten proberen 

nood te lenigen, vreugde te bereiden, te troosten en te helpen, want u zult steeds 

nood om u heen zien. En in het bijzonder zult u zich moeten bekommeren om de 

mensen die zich in geestelijke nood bevinden. Weliswaar wordt zulke hulp niet 

vaak aangenomen, want heel weinig mensen staan ervoor open dat aan hun ziel 

bijstand wordt verleend, toch zult u steeds weer moeten proberen geestelijke spijs 

en drank uit te delen, waar het maar passend is. U bewijst Mij pas uw liefde, 

wanneer u zich de geestelijke en aardse nood aantrekt van de medemens, die ook 

Mijn schepsel is, wiens ziel Ik wil winnen. En pas een liefde die zich uit in 

werken, zal u een levend geloof opleveren, dat Ik verlang om u de eeuwige 

gelukzaligheid te schenken. 

 

Wie in Mij gelooft zal zalig worden. Maar wat verstaat u onder geloof, dat u deze 

gelukzaligheid moet opleveren? Ik neem geen genoegen met woorden waardoor u 
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een geloof zult willen bekrachtigen. Werkzaam zijn in liefde verlang Ik eerst. 

Bewijzen van uw liefde voor Mij door onbaatzuchtige naastenliefde. Want deze 

kan pas een levend geloof voortbrengen, dat alleen waarde heeft voor Mij. En 

zolang uw liefde tot de naaste nog gering is, zolang u zich tegenover hem niet als 

broeder gedraagt, zolang u het aan werken van liefde laat ontbreken, zult u zich 

niet te zeker moeten voelen door het geloof alleen zalig te worden. Want dan is 

ook uw geloof alleen maar vorm. U spreekt alleen niet tegen, maar u bent nog 

lang niet levend. En zult u dan ooit de Geest in u tot leven wekken, die alleen 

door werken van liefde tot leven kan komen? Voortdurend wordt werkzaam zijn 

in liefde van u gevraagd, maar dit verlangen vervult u maar zelden en daarom is 

er ook maar zelden een levend geloof te vinden. 

 

Hoe ernstig zal de uitwerking in het hiernamaals zijn van deze dwaling, dat u 

denkt de werken niet nodig te hebben. Maar alleen de werken volgen u na en 

hiervan zult u er maar weinige kunnen laten zien, omdat er te weinig liefdekracht 

in u was die zich in werken bevestigd had. Uw gelukzaligheid zal in 

overeenstemming zijn met de graad van liefde, omdat ook alleen de liefde een 

juist geloof tot gevolg heeft. Maar een geloof zonder liefde is dood en zal 

bijgevolg ook nooit tot gelukzaligheid leiden. En “liefde” zult u niet mogen 

verwisselen met “gevoelens”, die gemakkelijk in een mens kunnen opkomen, 

maar die hem toch niet aansporen om werken van liefde voor de naaste te 

verrichten. 

 

En er wordt u waarlijk veel gelegenheid geboden liefdevol werkzaam te zijn. En 

u moet zich nooit afsluiten voor de verzoeken van uw medemensen die in nood 

zijn. U moet hen oprecht willen helpen en dan zult u het ook kunnen, omdat de 

liefde uw geest verlicht en u ook de juiste middelen en wegen toont, of het nu 

aardse of ook geestelijke noden zijn die u probeert op te heffen. Maar vertrouw 

niet op woorden, die zo lang dood zijn als u ze niet door werkzaam zijn in liefde 

het leven geeft. U zult nooit tot het juiste begrip komen van de woorden die de 

Schrift bevat, wanneer u niet door werken van liefde de Geest in u wekt. En 

daarom worden er van u “werken” verlangd, want “wat u voor de geringste van 

Mijn broeders doet, dat hebt u voor Mij gedaan”. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4706 

7 augustus 1949 

 

Naastenliefde  
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In de christelijke naastenliefde ligt de beweegreden voor de vrede en de 

eendracht, zowel in het groot als in het klein. Dat wil zeggen: volkeren en staten 

zullen met elkaar in vrede leven, zoals echter ook de mensen onderling 

eendrachtig samen zullen leven, als hun gedrag uitgaat van het beginsel van 

naastenliefde, ze elkaar alleen het goede ten deel willen laten vallen en hun best 

doen van de medemens leed en zorg verre te houden. Dan zal er op aarde 

werkelijk vrede zijn. 

 

Maar hoe ver zijn de mensen daar nu van verwijderd. Ze krenken elkaar en zijn 

totaal meedogenloos, ofschoon ze ook niet bewust de mens schade willen 

berokkenen. Maar van liefde voor elkaar is niets te merken. En daarom is ook het 

grote geestelijke verval zo duidelijk zichtbaar. Want zonder liefde kan de mens 

ook niet geestelijk streven. Zonder liefde is er geen geestelijke vooruitgang. De 

mensen bereiken het doel niet. Slechts weinigen laten nog de wet van de liefde 

gelden, die echter moet worden nagekomen, daar er anders geen vrede kan zijn. 

 

En zo moet ieder afzonderlijk zich ernstig afvragen, hoe hij zich gedraagt 

tegenover deze wet. Hij moet zich afvragen of hij alles doet wat in zijn vermogen 

ligt om iemand een plezier te doen, om leed te lenigen en de nood tegen te gaan 

die hem duidelijk wordt en zijn hulp vereist. De mens moet meer aan anderen 

denken dan aan zichzelf, dan zal hij ook zien waaraan het ontbreekt en hulp 

kunnen verschaffen. De mens moet alles vermijden waardoor hij zijn 

medemensen krenkt, daarentegen alles doen waarmee hij hun een plezier doet. 

Vraag u serieus af of u zich zou kunnen rechtvaardigen als er zo’n 

rechtvaardiging van u gevraagd zou worden. En hij zal veel nalatigheden 

ontdekken die een zonde zijn, wanneer de medemens daardoor leed ondergaat of 

gebrek lijdt, hetzij geestelijk of lichamelijk. 

 

Help waar u kunt helpen en behoed de naaste voor leed waar het in uw vermogen 

ligt. Laat nooit de eigenliefde overheersen. Laat nooit de naaste honger lijden als 

u het uzelf goed laat gaan. Dit is letterlijk en ook figuurlijk te verstaan, want ook 

een vriendelijk woord, een aardige blik, een behulpzame daad kunnen de 

medemensen verkwikken en sterken. Laat het daarom daar niet aan ontbreken. 

Beoefen de naastenliefde en uw aards bestaan zal harmonieus verlopen. Er zal 

vrede zijn en eendracht in en om u. En als alle mensen overeenkomstig dit gebod 

zouden leven, zou waarlijk het paradijs op aarde zijn. Maar hoe ziet het er in de 

wereld uit? 

 

Alle slechte eigenschappen, hebzucht, haat, nijd, tweedracht, onoprechtheid en 

eigenliefde, beheersen de mensen. Ze zijn geen vrienden van elkaar, maar 

vijanden. Ze hebben geen achting voor elkaar, maar trachten zichzelf op de 

voorgrond te plaatsen. Ze leggen geen verzachtende hand op wonden, maar slaan 

nieuwe. En dus neemt het kwaad steeds toe en stort het de mensen in het verderf. 
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De liefde onder de mensen is bekoeld en dat is het einde. Want waar geen liefde 

meer is, wordt elke substantie hard. Waar het hart geen liefde meer kan voelen, 

daar gaat ook elk inzicht verloren. Dus zal ook al het leven sterven, want alleen 

de liefde is leven. 

 

U mensen zult daarom nog wel lichamelijk kunnen leven, maar geestelijk bent u 

dood als u helemaal zonder liefde bent. Steeds weer wordt u de liefde gepredikt, 

laat deze aansporingen niet voor uw oor wegsterven. Weet veeleer dat het de 

laatste aanmaningen zijn van boven. Weet dat er niet veel tijd meer is tot aan het 

einde, maar dat u geoordeeld wordt naar uw liefde. Zorg er daarom voor dat u het 

oordeel niet hoeft te vrezen. Oefen u in naastenliefde en verwerf daardoor de 

eeuwige vrede. 

 

Amen 

 

 
 

BD.5371 

21 april 1952 

 

Versterking van het geloof door werken van liefde  
 

U wordt in uw geloof geweldig gesterkt als u een leven in liefde leidt en er steeds 

op bedacht bent Mij en de naaste te dienen. Wat u ook onderneemt, steeds moet 

de wil om te helpen u aandrijven. Steeds moet de liefde u bepalen en u aansporen 

om te denken, spreken en handelen. Dan komt u in nauwe verbinding met Mij en 

het gevolg daarvan is een vast en onwankelbaar geloof dat uw hele wezen 

vervult. Een geloof dat u de innerlijke rust en zekerheid geeft dat u onder Mijn 

bescherming staat, dat u - als kind van uw Vader - nooit verlaten en eenzaam 

bent, dat u niets kan gebeuren dan datgene wat Ik goed acht voor u. De liefde in u 

moet dieper worden, opdat uw geloof sterker zal worden. 

 

U zult uw medemens moeten willen helpen en hem gelukkig maken. U zult leed 

moeten lenigen en nood verkleinen. U zult hem met raad en daad moeten willen 

bijstaan en afstand moeten doen van wat hem ontbreekt wanneer de nood 

daardoor wordt verminderd. U zult hem geestelijk moeten bijstaan, zijn ziel 

helpen te geloven, hem door werken van liefde een goed voorbeeld geven. U zult 

hem moeten onderrichten en u over hem ontfermen als hij zwak is van geloof en 

Mij niet juist ziet. U zult alles moeten doen wat u zult wensen dat aan u geschiedt 

in dezelfde nood. 

 

En u zult daardoor zelf de grootste zegen hebben, want u ontsteekt daardoor een 

licht in u dat nu afstraalt op allen die u omgeven. U zult uw medemensen de 
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kracht van een sterk geloof kunnen bewijzen. U zult tot grote dingen in staat zijn 

als gevolg van de liefde en van het uit u voortkomende geloof. Voor u bestaan er 

dan noch krachteloosheid noch angst, noch zorgen noch bange vragen. U voelt 

zich in Mij geborgen, omdat Ik moet zijn waar liefde is en Mijn nabijheid u rust 

en zekerheid geeft. Laat niet af van het werkzaam zijn in liefde. Geef en maak 

gelukkig en laat u dan gelukkig maken door Mij, die u alles geeft en u niets 

weigert als u maar gelooft. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6687 

10 november 1956 

 

Werkzaam zijn in liefde is een teken van Gods tegenwoordigheid  
 

De innerlijke drang om in liefde werkzaam te zijn is het zekerste teken dat Ik Zelf 

bij u tegenwoordig ben. Want de liefde drijft u en de Liefde ben Ik Zelf. En aan 

één stuk door zal Ik u aansporen in liefde werkzaam te zijn, wanneer u Mijn 

aanwezigheid in u toelaat, wanneer u vooreerst zich met Mij verbindt in gebed en 

daardoor Mij dichter tot u roept. En dan zult u niet anders dan liefde kunnen 

voelen, want u wordt door de kracht van Mijn Liefde aangestraald. U wordt door 

Mijzelf onophoudelijk aangespoord in liefde werkzaam te zijn. Wat een heerlijke 

belofte is het voor u Mijzelf bij u aanwezig te weten.  

 

En daarom zult u nu ook begrijpen dat liefdeloosheid betekent ook ver van God 

verwijderd te zijn, dat Ik niet daar zijn kan waar de liefde onder de mensen is 

bekoeld en dat er daarom ook weinig nood wordt gelenigd, omdat het de mens 

ontbreekt aan deze innerlijke drang om werkzaam te zijn in liefde. En toch is dit 

werkzaam zijn in liefde het doel van uw aards bestaan. Want het betekent de 

omvorming van uw wezen, of het weer worden tot dat wat u was in het allereerste 

begin. 

 

Elke dag van uw aards bestaan, die u niet door liefde een stap dichter bij Mij 

brengt, is tevergeefs geleefd. Want het doel van het aardse leven is het dicht bij 

Mij komen, de totale aaneensluiting met Mij, die alleen door de liefde kan 

plaatsvinden. En wie nu de liefde in zich heeft ontstoken, wie ze heeft 

aangewakkerd tot een heldere gloed, kan met zekerheid zeggen dat hij Mij heeft 

gevonden. Want waar de liefde is moet Ik Zelf zijn, omdat Ik de Liefde ben. En 

waar Ik aanwezig ben, daar kan ook van de terugkeer naar Mij worden 

gesproken, die zin en doel is van het leven op aarde. 
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Wat voor gelukzaligheden zouden de mensen zich al op aarde kunnen bereiden, 

waar het hun mogelijk is zich geheel met hun God en Schepper, hun Vader van 

eeuwigheid, te verbinden door de liefde. U hoefde Mij alleen maar te vragen naar 

u toe te komen, u aan te nemen, en waarlijk, dit verzoek zou niet onvervuld 

blijven, want ze is het doel van het leven. Ze is de bewuste verandering van wil 

naar Mij toe, van wie u zich eens afwendde. En zodra u Mij door uw gebed deze 

wil bekend maakt, pak Ik u vast. Uw roep trekt Mij aan en laat Me bij u aanwezig 

zijn, omdat deze roep ook alleen maar uit een liefdevol hart komt.  

 

En als nu het aanstralen van Mijn Liefde uw hart treft, omdat het geen weerstand 

meer biedt, ontvlamt ook uw hart. En dan voelt u zich innerlijk gedrongen 

werkzaam te zijn in liefde, want dan kan Ik Zelf in u zijn en Mijn werkzaam zijn 

zal steeds Liefde zijn. En daarom zal ook de liefdevolle mens de innerlijke vrede 

hebben, want Ik Zelf ben het die alle wegen effent, die altijd aan uw zijde gaat, 

die nu voor u zorgt, aan wie u zich zonder bedenken zult kunnen overgeven en 

die u zult kunnen vertrouwen, dat Hij u veilig en ongedeerd door het aardse leven 

zal leiden. 

 

U mensen zult allen de vonk van liefde, die Ik in u heb gelegd, kunnen laten 

ontvlammen en oplaaien tot een heldere vlam. En u zult vanaf dat moment ook 

voelen dat Ik Zelf bij u aanwezig ben. En dan zult u ook vrij kunnen zijn van elke 

bange zorg, want dan hebt u de Vader gevonden en u gaat dan ook aan de hand 

van de Vader de verdere weg over de aarde. Maar geen mens kan verwachten dat 

hij zonder gebed en zonder werkzaam te zijn in liefde Mijzelf kan winnen, want 

Ik houd me verre van diegenen, die niet aan Mij denken en wier handelen steeds 

alleen liefdeloosheid verraadt. Want hij is nog steeds vol weerstand tegen Mij, 

zijn wezen is nog niet veranderd, hij is nog steeds aanhanger van Mijn 

tegenstander die geheel zonder liefde is.  

 

Maar iedereen heeft de mogelijkheid Mij te herkennen en zijn wezen te 

veranderen tot liefde. Want Ik Zelf treed ieder mens tegemoet, ofschoon Ik niet 

door hem word herkend, maar Ik laat het niet ontbreken aan aanmaningen en 

waarschuwingen. Ik straal ook de harten van die mensen aan, om met de warmte 

van Mijn liefde de vonk van liefde in hen te ontsteken. Maar iedereen moet in 

vrije wil ook de uitwerking van de liefde toelaten. Hij moet zijn weerstand tegen 

Mij opgeven. Dan kom Ik ook naar hem toe en houd niet op hem innerlijk aan te 

sporen werkzaam te zijn in liefde, tot hij zich geheel aan Mij overgeeft en Ik hem 

voor eeuwig gewonnen heb. 

 

Amen 
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BD.4629 

4 mei 1949 

 

Werkzaam zijn in liefde - Het gebruiken van de kracht die God ons 

doet toekomen - “Wie in de liefde blijft” 
 

Steeds weer moet u de liefde worden gepredikt zonder welke u krachteloos bent 

en blijft. Het werkzaam zijn in liefde stelt u in het bezit van kracht, waaronder 

echter niet de levenskracht is te verstaan, die ieder mens bezit, ook wanneer hij 

het gebod van de liefde niet in acht neemt. Deze levenskracht echter stelt hem in 

staat in liefde te werken, zodat hij zich dus ook gemakkelijk in het bezit van 

geestelijke kracht kan stellen, waarmee hem dan de positieve ontwikkeling van 

de ziel gelukt. Daarom moet ook de mensen de liefde worden gepredikt, omdat 

ieder ertoe in staat is werken van naastenliefde te verrichten, als hij maar wil. En 

deze moet hij gebruiken om zich van iets te verzekeren voor de tijd na zijn dood, 

waar hem de levenskracht is ontnomen, terwijl hem de geestelijke kracht, die hij 

zich dus heeft verworven door werkzaam te zijn in liefde, blijft, en hij daardoor 

mee kan werken in het geestelijke rijk aan zijn eigen voltooiing en bij de zielen 

die nog beneden hem staan in hun ontwikkeling. 

 

Vervul het gebod van de liefde. Deze aanmaning kan niet nadrukkelijk genoeg 

voor u klinken, want u bent lui en onverschillig en kent niet veel betekenis toe 

aan Mijn geboden. Maar dat elk werk van naastenliefde als gevolg heeft dat u 

dichter bij Mij komt, dat dit als het ware in een werk van liefde ligt besloten, dat 

u, als u liefheeft, Mijzelf tot u trekt, is voor u niet duidelijk, daar u anders bewust 

zou nastreven dichter bij Mij te komen en onnoemelijk veel zou winnen voor uw 

ziel, voor de eeuwigheid. Werkzaam zijn in liefde is al een gebruiken van de door 

Mij gegeven kracht, die u wordt verleend als de wil in u wordt gewekt een werk 

van naastenliefde te verrichten. Werkzaam zijn in liefde is dus al een samen 

werkzaam zijn met Mij en als u zich indenkt dat Ik bij u aanwezig ben, als u 

werkzaam bent in liefde, dan moet het verlangen naar Mij en het bewustzijn van 

Mijn nabijheid u er al toe aanzetten voortdurend met Mij samen te werken. 

 

Niets zult u kunnen bereiken zonder liefde. Niets heeft waarde voor Mijn ogen 

zonder de liefde. En al bereikt u op aarde alles en bent u in uw hart zonder liefde, 

dan hoeft u zich daar niet over te verheugen, want het is waardeloos voor de 

eeuwigheid. Het heeft geen nut voor de ontwikkeling van uw ziel, en arm en leeg 

zult u binnengaan in het geestelijke rijk. Er volgen u geen werken van liefde na 

en dat zal u eens bitter berouwen. Maar de liefdevolle mens kan op aarde arm 

zijn. Aardse goederen en aards geluk kunnen hem ontzegd blijven, maar zijn ziel 

kan juichen en jubelen, omdat ze met Mij de aaneensluiting heeft gevonden, 

omdat Ik voortdurend dicht bij haar ben en elk werk van liefde Mijn 

aanwezigheid aantoont: “Wie in de liefde blijft, blijft in Mij en Ik in hem.” 
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Zonder liefde is er geen vereniging met Mij. Pas de liefde verbindt. De 

liefdevolle mens past zijn wezen aan Mijn oerwezen aan, dat op zich liefde is. 

Vervuld van kracht zal hij kunnen werken op aarde en in het hiernamaals, omdat 

de liefde kracht is die van Mij uitgaat en u in staat stelt tot steeds nieuwe daden 

van liefde. Benut de levenskracht en wees werkzaam in liefde. Ik roep u steeds 

weer deze aanmaning toe, want alleen de liefde verlost u. Ze maakt u vrij van de 

ketenen van de tegenstander en levert u de aaneensluiting op met Mij, die de 

eeuwige Liefde zelf is. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7107 

30 april 1958 

 

Het verwerven van geestelijke kracht door werkzaam te zijn in 

liefde  
 

Nog draagt u het aardse kleed en dat betekent dat u levenskracht bezit die u tot 

heil van uw ziel zult kunnen gebruiken, die u de mogelijkheid biedt werken van 

liefde te verrichten. Maar hebt u eens dit aardse kleed afgelegd, dan betekent dit 

ook krachteloosheid wanneer u niet al op aarde geestelijke kracht hebt verworven 

die in het geestelijke rijk alleen van waarde is. U kunt dan dus niet meer actief 

zijn volgens uw wil, omdat u daarvoor de kracht ontbreekt. En u bevindt zich 

daarom in een toestand van dood, ofschoon uw ziel niet kan vergaan.  

 

De kracht die u voor het aardse leven is geschonken is een genade, die u mensen 

allemaal niet genoeg benut, of die u verkeerd gebruikt. Dat wil zeggen: u 

gebruikt ze alleen voor het welzijn van uw lichaam, dat echter vergankelijk is. 

Elke dag is voor u een geschenk van genade, waarvan u zich bewust zult moeten 

zijn. Want al de volgende dag kan een einde aan uw leven maken en dan zal 

blijken hoe u de genadegave hebt benut, hoeveel uw ziel heeft gewonnen en of u 

in het bezit bent van geestelijke kracht, wanneer u het rijk hierna binnengaat.  

 

Het aardse leven weet de mens wel te waarderen en hij doet alles om het zich 

aangenaam te maken. En het zou gemakkelijk voor hem zijn geestelijke kracht te 

verwerven, als hij maar daden van onbaatzuchtige liefde zou verrichten. Hij zelf 

kan kiezen tussen leven en dood. Hij kan zich het eeuwige leven zelf verschaffen 

en hij weet ook dat hij de dood van het lichaam vreest en dus geeft hij zelf de 

voorkeur aan het “leven”. En leven wil zeggen: onophoudelijk werkzaam te 

kunnen zijn in licht en kracht. En zo moet de toestand van de dood hier 

tegengesteld aan zijn: in duisternis en krachteloosheid het niet in staat zijn om te 
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scheppen en te werken. Maar er bestaat geen vergaan en dus zal de ziel zich van 

haar dode toestand bewust zijn en die zal haar ontzaglijke kwelling bereiden. 

 

Maar de mens kan gedurende het aardse leven die toestand van erge kwelling van 

zichzelf of zijn ziel afwenden, wanneer hij alleen maar luistert naar wat hem door 

het Woord Gods wordt geleerd, wanneer hij Gods geboden van de liefde vervult. 

Hij is niet zonder kennis van de wil van God. Hij wordt er door Zijn dienaren op 

gewezen en hij wordt ook door innerlijke gevoelens ertoe aangezet om werkzaam 

te zijn in onbaatzuchtige liefde. Maar hij wordt er niet toe gedwongen. En dus 

staat het hem vrij hoe hij zijn levenskracht gebruikt, maar onherroepelijk heeft 

zijn wil ook gevolgen voor het rijk hierna, of hij nu goed of verkeerd was gericht 

in het aardse leven. 

 

Maar zolang u mensen nog op aarde vertoeft, zal u ook gelegenheid worden 

geboden werkzaam te zijn in onbaatzuchtige liefde. En u zult nu ook begrijpen 

waarom er nood is onder de mensen, lichamelijke en geestelijke nood, want 

steeds kunt u helpend ingrijpen en elk werk van liefde zal dubbel gezegend zijn. 

Uw medemensen zullen u dankbaar zijn en u zelf verkrijgt er werkelijk nog 

groter voordeel van. Want uw ziel trekt profijt uit elk werk van liefde. 

 

Maar wie aan de nood van de medemens voorbijgaat, wie geen hulp verleent, 

ofschoon hij helpen kan, zal dubbel belast blijven. Want elke fout uit nalatigheid 

zal hij eens bitter berouwen, al kunnen er ook tijden overheen gaan voordat hij tot 

dit inzicht komt, dat hij zijn aardse leven tevergeefs heeft geleefd en nooit meer 

in staat is goed te maken wat hij op deze aarde verzuimde. 

 

Met dankbaarheid moet u elke dag als een geschenk beschouwen, want zolang u 

leeft, zolang kunt u ook liefde beoefenen en voor uw ziel geestelijke goederen 

verwerven. Zolang u leeft kunt u uw levenswandel nog veranderen en steeds 

moet u er aan denken, dat u eens verantwoording zult moeten afleggen of en hoe 

u de gave van genade benutte, hoe u uw levenskracht hebt gebruikt, of u de liefde 

in u hebt ontstoken en steeds alleen onbaatzuchtige werken van liefde verrichtte, 

of dat alleen de eigenliefde uw aardse bestaan heeft bepaald. Want dan zult u het 

leven niet binnengaan, integendeel, uw ziel zal nog eindeloze tijden in de 

toestand van dood moeten blijven, echter door eigen schuld. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6846 

5 en 7 juni 1957 
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Het werkzaam zijn in liefde duidt op verandering van wezen  
 

U allen moet alleen streven naar een levenswandel, waarin onbaatzuchtige 

naastenliefde tot uitdrukking komt. U allen zult dan nog zeer veel fouten moeten 

afleggen. U zult nog erg tegen uw zelfzucht moeten strijden. U zult uzelf moeten 

overwinnen, afstand doen en offers brengen, om uw medemensen te hulp te 

komen in hun nood. Maar u zult daardoor stap voor stap omhoog klimmen, want 

alleen een leven in liefde verzekert u van vooruitgang.  

 

Een leven in liefde betekent dus ook een verandering van uw wezen. De 

verandering van eigenliefde tot naastenliefde, het omvormen tot de vroegere 

geaardheid. Het betekent de weg naar de vervolmaking. Niets anders kan aan 

hetzelfde doel beantwoorden. Niets anders dan alleen een levenswandel in liefde 

kan u naar uw bestemming brengen. En u hebt er voortdurend gelegenheid voor, 

want het samenleven met mensen verschaft u zulke gelegenheden waarin u in 

dienende liefde werkzaam zult kunnen zijn. 

 

Steeds weer zult u nood aantreffen en uw medemensen te hulp komen. U zult hen 

door bemoedigende woorden, goede raad en liefdevolle deelneming kunnen 

bijstaan en ook in hun harten wederliefde kunnen opwekken. En u zult steeds 

weer in situaties komen, waarin u uw offervaardigheid zult kunnen tonen, waarin 

u de eigenliefde zult moeten achterstellen en meer aan de naaste denken, wilt u 

zich houden aan de wil van God. En daardoor zult u zelf opwaarts gaan, want dan 

vervult u uw taak op aarde, u verandert uw wezen tot liefde. 

 

Deze verandering is voor vele mensen weliswaar moeilijk en vraagt een sterke 

wil, en toch zou u maar een poging hoeven te doen. U zou maar eenmaal de 

ernstige wil hoeven te hebben, dat uw aardse leven niet tevergeefs geleefd zou 

zijn, en het zou u steeds gemakkelijker vallen uw “ik” achter te stellen en voor de 

naaste te zorgen. Want elke daad van liefde bezorgt u kracht en versterkt uw wil. 

En spoedig zou het ook geen offer meer voor u zijn, maar u zou in werken van 

liefde uw geluk vinden, omdat u met elke daad van liefde dichter bij God komt, 

die zelf de Liefde is, en omdat u de toenadering tot God als gelukzaligheid 

ervaart. 

 

Een mens die in de liefde tot de naaste opgaat, zal in stille tevredenheid en 

innerlijke vrede voortgaan. Hij zal geen aardse begeerten kennen, want hij zal 

ook hebben wat hij nodig heeft. De liefde die in hem is zal ook geen slechte 

gedachten in hem boven laten komen. Hij gaat met opgewekt gemoed door het 

aardse leven en oefent ook op zijn omgeving een goede invloed uit, want een 

liefdevol mens is al dicht bij zijn doel, omdat hij de aaneensluiting met God heeft 

gevonden door de liefde. Maar dit is alleen in geringe mate duidelijk voor de 

medemensen, die zich ook zonder enige dwang deze wezensverandering ten doel 
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moeten stellen. Maar zijn voorbeeld - de in de daad omgezette leer van de liefde - 

zal heel wat meer tot navolging aansporen dan alleen maar waartoe woorden in 

staat zijn. 

 

Het gaat in het aardse leven steeds alleen om deze verandering van wezen, om de 

omvorming tot liefde, om het bestrijden van de eigenliefde en het opgaan in de 

zorg voor de medemens. Maar de werken waaraan de liefde ontbreekt, volstaan 

niet. Want de “werken” doen het niet, maar de liefde die aan de werken ten 

grondslag moet liggen. En een waarachtig paradijselijk leven op aarde kan 

daarom alleen een menselijk geslacht verwachten, dat van liefde voor elkaar is 

vervuld. 

 

En elk werk van liefde draagt zijn zegen in zich. Het heeft zijn uitwerking op 

zowel de naaste als ook op de mens zelf die zijn liefde schenkt, terwijl al het 

denken en streven, al het werkzaam zijn en scheppen geen waarde heeft, wanneer 

niet de liefde daaraan ten grondslag ligt. En dat is wat de mensen in de laatste tijd 

ontbreekt, wat hun steeds alleen maar onderwezen kan worden, maar wat ze bij 

zichzelf moeten beproeven, om de zegen van een onbaatzuchtige liefde te 

ondervinden. 

 

De mensheid is bijzonder sterk aan de eigenliefde ten prooi gevallen. En dit 

betekent hetzelfde als stilstand of achteruitgang. Maar het kan nooit een 

vooruitgang brengen, waarom steeds weer de liefde moet worden gepredikt en 

ook als goed voorbeeld de medemensen moet worden voorgeleefd, want zonder 

liefde kan geen mens tot voltooiing komen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.5886 

24 februari 1954 

 

“Wat u voor de geringste van Mijn broeders doet”  
 

Wat u voor de geringste van Mijn broeders doet, dat hebt u voor Mij gedaan. 

Dagelijks en ieder uur is u daartoe gelegenheid gegeven goed te doen, een 

vriendelijk woord te zeggen, de naaste behulpzaam bij te staan met raad en daad 

en zo diens nood te lenigen, die niet alleen uit aardse behoeften hoeft te bestaan, 

maar die ook geestelijke hulp nodig heeft door troostende woorden of door het 

brengen op de juiste weg die uit geestelijke en ook aardse nood wegleidt. 
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U moet alleen niet uw hart verharden en uw ogen afwenden als u nood ziet. U 

zult niet onverschillig mogen worden en geloven genoeg te hebben gedaan, als u 

eenmaal hulp hebt verleend. U moet voortdurend de liefde beoefenen, dan zult u 

zelf in u het gelukzalige gevoel leren kennen van iemand die geeft, die door Mij 

gezegend is, die in dezelfde mate zoals hij uitdeelt, van Mij weer ontvangt, en 

waarlijk gaven die hem veel gelukkiger maken dan het aardse bezit waarvan hij 

afstand doet. Want u geeft aan Mij als u uitdeelt aan de naaste. U schenkt Mij de 

liefde die de naaste van u ontvangt. 

 

U zult de liefde voor Mij alleen kunnen bewijzen doordat u de naaste liefde geeft. 

U zult niet kunnen inschatten welk een grote rijkdom u voor uzelf verzamelt door 

onbaatzuchtige liefde. Maar eens zult u verheugd de waarheid van Mijn Woord 

inzien en toegeven, dat het waarlijk niet zwaar viel op aarde geestelijke schatten 

te verwerven. En deze diepe vreugde wil Ik u verschaffen en daarom wil Ik u 

voortdurend aansporen om werkzaam te zijn in liefde. Wanneer u er steeds aan 

denkt, dat Ik Zelf als smekeling voor u verschijn, wanneer een behoeftige u om 

een gave vraagt; wanneer u eraan denkt, dat Ik op de hoogte ben van elke gave 

die in liefde wordt aangeboden en Ik daarvoor met zegenende ogen naar u kijk, 

dan zal uw liefde voor de naaste groeien, omdat liefde steeds wederliefde wekt en 

kracht en zegen in zich draagt. 

 

Wat u voor de geringste van Mijn broeders doet, dat hebt u voor Mij gedaan. U 

allen bent Mijn kinderen en als de kinderen elkaar onderling beminnen, dan 

schenken ze de Vader het grootste geluk, omdat alleen de liefde ware 

gelukzaligheid kan bereiden en omdat de liefde u allen tot voltooiing voert, die 

zonder liefde nooit kan worden bereikt. Wees dankbaar zolang u gelegenheid 

hebt te helpen en raad te geven. Want nog bezit u daar de levenskracht voor, die u 

echter ontbreekt wanneer u later uw nalatigheid inziet en zou willen goedmaken. 

Gebruik de tijd op aarde om werkzaam te zijn in liefde, opdat u vol van kracht 

het rijk hierna binnengaat en daar zult kunnen werken met de schatten die u zich 

door werken van liefde heeft verworven, opdat u niet zwak en hulpeloos bent en 

bitter berouwt wat u op aarde hebt verzuimd te doen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.0605 

6 oktober 1938 

 

Liefdewerk tegenover vijanden  
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Bekommer u erom ook goed te doen aan uw vijanden. En neem ter harte dat elk 

werk van liefde aan deze, al is het nog zo klein, driemaal is gezegend. Het helpt u 

de angel van de vijandschap te verwijderen. Het verschaft u zelf genade en het 

wekt weer wederliefde op bij diegene aan wie u goed doet. En u brengt daardoor 

een offer van zelfoverwinning. U hebt genoeg tijd en gelegenheid u voor te 

bereiden op zo’n daad van liefde voor de naaste, waar u zich ook maar in 

vijandschap met hem bevindt. In het begin valt het u wel moeilijk, maar 

langzamerhand zal de innerlijke stem uw voornemen gemakkelijker maken. Ze 

zal u goed toespreken en niet eerder zwijgen tot u het liefdewerk hebt 

verwezenlijkt. En het enige gevaar is dan alleen, dat u zich er niet van bewust 

wordt hoe onuitsprekelijk weldadig de uitwerking van zo’n liefdewerk is, 

wanneer de tegenstander het niet wil toegeven dat uw liefde hem goed doet. Dan 

bent u gemakkelijk ontmoedigd en geneigd van verdere werken van liefde af te 

zien en gelooft u niet hoe verkeerd deze mening is. De geestelijke zegen 

onderscheidt u niet zo duidelijk, maar voor de ziel is hij van onuitsprekelijke 

waarde en elke laksheid waaraan u zich schuldig maakt zal u eens bitter 

berouwen. 

 

In de geestelijke wereld wordt er voortdurend op aangestuurd de mensen tot 

vredelievende wezens te vormen, vijandschap te overbruggen en haat en 

liefdeloosheid tegenover elkaar in liefde en goedheid te veranderen. Zo 

waardevol het werkzaam zijn voor elkaar is, zo onnoemelijk schadelijk is het 

wanneer de mensen in haat en vijandschap tegenover elkaar staan. Dit vernielt 

elke geestelijke omgang tussen de mensen. En zielen die zich van elkaar afkeren, 

steeds met het streven elkaar schade te berokkenen, verstrikken zich zo diep in de 

netten van Gods tegenstander, dat het zich eruit bevrijden hen steeds moeilijker 

valt en dit juist alleen door wederzijds toegevoegde werken van liefde mogelijk 

is. 

 

Een opwaarts streven met vijandschap in het hart is niet goed mogelijk, dit moet 

eerst worden uitgeroeid. De mens moet proberen alle haat en wrok uit het hart te 

verwijderen en dan in dezelfde mate een goede verhouding tot stand brengen. 

Dan zal u alle bijstand worden verleend en voor de tijd van uw aardse leven is de 

hulp van goede geestelijke krachten zeker, die u beschermen tegen hernieuwde 

vijandelijkheden en bijgevolg ook de ziel tegen tegenspoed in haar arbeid aan 

zichzelf. Neem daarom altijd dit gebod in acht, uw vijanden lief te hebben en hun 

goed te doen, dan zult u onmetelijk aan geestelijke schatten winnen voor de 

eeuwigheid. 

 

Amen 
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BD.0985 

28 juni 1939 

 

Werken van naastenliefde - Zonder liefde - Onder dwang  
 

Voor het algemene welzijn te zorgen moet aan diegenen worden overgelaten, aan 

wie een te beperkt arbeidsveld werd toegewezen voor de duur van het aardse 

leven. De Heer heeft wijselijk aan allen de taak opgelegd waartoe ze in staat zijn. 

En ieder heeft de mogelijkheid om voor het algehele welzijn werkzaam te zijn. Er 

blijft voor de een meer, voor de ander minder gelegenheid over om de lasten van 

de medemens op zijn schouders te nemen en hoe meer hij daar zijn best voor 

doet, op des te grotere zegen kan hij rekenen en des te meer zal in hem de kracht 

van de liefde worden gesterkt en de wil om lief te hebben gewekt.  

 

Alleen door te dienen zal de mens opwaarts kunnen klimmen: uitdelen in liefde 

aan de naaste wat hem zelf ter beschikking staat en zich voor de nood van de 

mensen inzetten, opdat deze gelenigd zal worden en opgeheven, echter steeds 

gedreven door de liefde tot de medemens. En dit zal rijke zegen tot gevolg 

hebben en de mens zal nooit gebrek hoeven te lijden wanneer hij steeds geeft van 

dat wat hij heeft. Hij moet ook nooit angstig overwegen of de gaven zijn bezit 

zouden kunnen verminderen. Wie veel geeft zal heel wat meer ontvangen, want 

de Heer deelt Zijn gaven eveneens ten volle uit aan diegene die uit liefde tot Hem 

ernaar streeft de nood van de medemens te lenigen. Want wat u voor de minste 

van Mijn broeders doet, dat heeft u voor Mij gedaan. 

 

En overweeg nu hoe veel edeler de mens handelt die zijn bezit deelt met de 

armen, dan diegene die in goedgeordende omstandigheden voortleeft, maar alle 

gaven die hij wil uitdelen vordert van de gemeenschap. Een goed georganiseerde 

naastenliefde is als een zwak olielichtje. Het vervult het doel niet. Het brandt 

maar in geringe mate en verspreidt geen licht. En zo zullen zulke werken van 

naastenliefde, waaraan echter de liefde ontbreekt, geen enkele verlossende 

uitwerking hebben. De mensen worden wel gaven aangeboden, maar het hart 

zwijgt. De gevende offert niet, maar geeft gedwongen zijn bijdrage, en zo wordt 

aan de ontvangende ook niet de kracht van de liefde overgebracht. Er wordt als 

het ware van de één afgenomen, wat aan de ander wordt gegeven. Een handeling 

die in de liefde van het hart moet worden geboren en liefde moet wekken, wordt 

gemechaniseerd en tot een gedachteloze plichtsvervulling gemaakt. En deze 

werken zijn dode werken voor God. Hij kan niet achten, wat onder dwang 

geboren nooit een werkzame daad van liefde kan zijn. 

 

Het heerlijkste in het leven is, zijn bezit te delen met diegene die toch eveneens 

een schepsel Gods is. Elke gave die de Vader in de hemel in Zijn Liefde de mens 

liet toekomen, te delen uit vrije aandrang, omdat het hart de mens ertoe aanzet. 
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Maar waardeloos is, wat de mens van wereldse zijde tot plicht is gesteld. De 

mens komt deze opdracht wel na, maar alleen omdat hij moet, niet uit eigen 

aandrang. En zulke werken van naastenliefde kunnen geen waardering vinden bij 

de hemelse Vader, die alleen kijkt naar het hart en de graad van liefde waarin de 

gaven worden aangeboden. 

 

Amen 

 

 
 

BD.1504 

5 juli 1940 

 

De zorg voor het heil van de ziel - onbaatzuchtige naastenliefde  
 

Elk ongestoord uur moet worden gebruikt voor een werk dat het welzijn van de 

mensheid betreft. Het geestelijke welzijn moet boven het aardse welzijn worden 

gesteld, want er is geen tijd te verliezen. Ook de duivel gebruikt elke gelegenheid 

de mensheid geestelijk schade toe te brengen en daarom moet de kracht die hier 

tegenin gaat onophoudelijk bezig zijn om zijn werkzaam zijn te verhinderen. De 

goede geestelijke kracht moet zich verenigen in het werkzaam zijn tegen deze 

macht en daarom mag er zich geen onverschilligheid en geen nalatigheid 

voordoen, die de tegenstander alleen maar tot voordeel zou strekken. Want des te 

sterker zet hij nu zijn optreden in, hij verzwakt ook de wilskracht van hen die niet 

ijverig zijn bij het werken tegen hem en maakt dat ze moe worden. 

 

Tegen het gebod van de naastenliefde zondigt ook, wie verslapt in de strijd om 

het heil der zielen van degenen die hulpbehoevend zijn. Het moet uw ijverigste 

zorg zijn hen te helpen, die de geestelijke ondergang nabij zijn. U mag hen niet 

aan de duisternis van geest overlaten en u niet onverschillig van hen afwenden, 

want ze hebben uw hulp nodig. Ze zijn zwak en niet meer in staat zich uit de 

macht van de tegenstander te bevrijden. Ze beseffen de nood van hun ziel niet, 

want alles om hen heen is donker en zonder licht en daarom begeren ze ook het 

licht niet. 

 

Maar het moet uw streven zijn, het lichtje aan te steken en deze armen een klein 

lichtschijnsel te brengen, opdat ze opletten en uw werk in acht nemen. U moet 

alles proberen om de onverschilligheid tegen het geestelijk weten te veranderen 

in opmerkzaamheid. U moet hun gedachten de goede weg wijzen. U moet ze 

onderrichten en ze met klem vragen aan hun ziel te denken en de zin van het 

leven te begrijpen. U moet proberen ze te bewegen om het geloof in Jezus 

Christus aan te nemen en hen voorhouden hoeveel zegenrijker een gang over de 

aarde in liefde is, dan alleen maar te leven voor de eigenliefde, voor de vervulling 
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van aardse wensen. U moet ze niets onthouden, wat u de weg omhoog liet 

vinden. U moet hun de leer van Christus in overweging geven, dat ze alleen maar 

door dienen in liefde opwaarts kunnen gaan. U moet alles doen wat deze zielen 

uit de nacht van de geest naar de helderheid van de dag kan voeren. Dan bent u in 

de meest ware zin van het woord liefdadig. 

 

Dit is de meest onbaatzuchtige naastenliefde die alleen het heil van de ziel van de 

medemens geldt. Dit is een taak die oneindige liefde en geduld vraagt, want de 

wezens die zich in de duisternis bevinden zijn moeilijk te bewegen het Woord 

Gods aan te nemen. Ze zullen er allen weerstand tegen bieden, omdat de vijand 

zelf uw sterkste tegenstander is en de wil van deze mensen aanzet tot zeer sterke 

weerstand. En toch kan de liefde van de mens overwinnaar zijn, als met 

onvermoeibaar geduld steeds weer om deze zielen wordt gestreden, juist met de 

middelen der liefde. Er moet niet op de uiterlijke kant van de mens worden gelet, 

maar op zijn ziel, die in een beklagenswaardige toestand is en zelf niet meer de 

kracht opbrengt zich uit de boeien te bevrijden, waarin de tegenstander haar heeft 

geslagen. 

 

Wie zich nu in het licht bevindt - dat wil zeggen: bekend is met de waarheid - 

diens liefde zal de nood van zulke zielen herkennen en niet ophouden zich voor 

dezen in te spannen. Hij zal door innig gebed proberen hun hulp te brengen. Hij 

zal de nood van deze ziel voorleggen aan de Vader in de hemel en Hem om 

kracht vragen voor het verlossingswerk, als de eigen kracht niet voldoende zal 

zijn en de wil van de mens vermoeid raakt, voordat de ziel voor het eeuwige 

leven is gewonnen. Wees daarom onophoudelijk werkzaam in liefde en doe alle 

liefde toekomen aan de mens van wie de ziel zich in nood bevindt. Laat u niet 

door mislukkingen terneerdrukken, maar verlang te allen tijde naar de kracht uit 

God, dan zult u in staat zijn de moeilijkste taken te volbrengen. U zult de 

tegenstander de zielen ontrukken en ze naar de hemelse Vader leiden. En deze 

zielen zullen u er dankbaar voor zijn tot in alle eeuwigheid. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3915 

26 oktober 1946 

 

De nood van de medemens is aansporing tot liefdadigheid  
 

Het moet voor u een voortdurende aansporing zijn om werkzaam te zijn in liefde, 

dat u de nood van de medemens ziet en uw hart erdoor wordt getroffen, opdat de 

vlam van de liefde in u gaat stralen en u het verlangen hebt ook het hart van de 



 27 

medemens met gloed te vervullen, opdat zijn nood gelenigd zal worden, 

geestelijk en aards. Want wat u niet uit liefde doet, is waardeloos voor uw 

positieve ontwikkeling. Zonder een beloning te verwachten zult u het goede 

moeten doen voor de naaste, alleen gedreven door het gevoel te willen helpen en 

de nood te verzachten.  

 

Wie terwille van de beloning werken van naastenliefde verricht, zit nog te vast in 

de eigenliefde. En diens ziel heeft het doel van het leven nog niet ingezien: zich 

te vormen tot liefde. Wie terwille van het loon werkzaam is in liefde, heeft zijn 

aardse loon al ontvangen en kan geen geestelijk loon verwachten. Maar die door 

zijn hart gedreven de liefde beoefent, doet het zonder aan loon te denken, zelfs 

wanneer hij zeker is van het geestelijke loon. En dit is de ware liefde die alleen 

geeft zonder te willen ontvangen en die toch ontvangt, meer dan ze geeft. En 

daarom moet ook de grote nood over de aarde gaan, om de ware liefde te laten 

opvlammen in de harten van de mensen, die vaak te traag zijn de zwak gloeiende 

vonk in zich aan te wakkeren, opdat het tot een heldere vlam zal worden. 

 

Veel leed en nood zou gelenigd kunnen worden op aarde door ware liefdadigheid 

en de ziel zou verzekerd zijn van geestelijke vooruitgang. Doch de mensen gaan 

meestal achteloos voorbij aan de ellende van de medemens. En bijgevolg is er 

geen positieve ontwikkeling te melden, veeleer stilstand en achteruitgang, en de 

aardse nood wordt daardoor steeds groter. De vonk van de goddelijke Geest rust 

in ieder mens en dus is ieder mens ook tot liefde in staat geschapen. Maar als hij 

het edelste in hem laat verkommeren, blijft er alleen een valse voorstelling over 

van datgene, wat eens volmaakt was als schepping Gods. 

 

Want als de liefde ontbreekt aan het geschapen wezen, is er niets meer van 

goddelijkheid in hem. Maar de geringste ontroering over het lot van de 

medemens ontsteekt de goddelijke vonk van liefde. En het wezen is gered voor 

de eeuwigheid als het afgaat op zijn meest innerlijke gevoel en dus zijn liefde laat 

groeien, tot helpen bereid tegenover de medemens. Uit de kleine vonk kan een 

heldere vlam voortkomen. En de vlam zal met het eeuwige vuur samensmelten. 

De mens verandert tot liefde, zoals het zijn bestemming is op aarde. En wanneer 

de grote aardse nood zoiets tot stand brengt, is ze van onmetelijke waarde voor de 

zielen, bij welke de liefde nog ontbreekt. En ze zal eens als een grote genade 

Gods worden onderkend, wanneer het aardse leven met succes is afgelegd. 

 

Wie in liefde geeft, zal nooit meer bang hoeven te zijn dat hij teveel geeft. Want 

zijn gave zal hem worden vergolden, tijdelijk en ook eeuwig. Wie het weinige dat 

hij bezit deelt met iemand die armer is, zal zelf geen nood hebben te vrezen. 

Want God deelt met hem en Zijn gave heeft waarlijk duizendvoudig meer 

waarde. Wie geeft met een liefdevol hart, zal wederliefde opwekken. En wat het 

betekent, dat de liefde in u zal toenemen, dat weet u niet. 
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Maar u ontrukt de satan wat hij al meent te bezitten. U geeft weer leven aan wat 

dood was. U leidt daar kracht naartoe waar ze ontbreekt en beoefent daardoor de 

grootste barmhartigheid aan de ziel van de medemens, die nu ook in staat en 

bereid is liefde te geven en die goed doet omwille van het goede. En als u dit 

snapt, zal de grote aardse nood ook begrijpelijk voor u zijn. U zult ze als 

beschikking Gods beschouwen en ze verdragen met berusting in Zijn wil. U zult 

ze proberen tegen te gaan door liefdadigheid en als het ware ook in de laatste tijd 

verlossend bezig zijn, want alleen de liefde is het oplosmiddel. Alleen de liefde 

geeft u vrijheid, kracht en licht. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4105 

14 augustus 1947 

 

Eigenliefde - Houd van uw naaste als van uzelf  
 

God heeft u opgedragen elkaar lief te hebben. Hij heeft u een gebod gegeven dat 

u zult moeten nakomen als u gelukzalig wilt worden. En dit gebod vraagt niets 

dan liefde voor Hem en voor de naaste. Maar het omvat het hele werk aan uw 

ziel, die u zult moeten laten overgaan in de graad van volmaaktheid zolang u nog 

op aarde leeft. Al uw denken, spreken en handelen moet in overeenstemming zijn 

met dit gebod van de liefde. Het moet tot uitdrukking komen in het geven en 

gelukkig willen maken, in helpen, troosten, opbeuren en beschermen. De mens 

moet voor zijn medemens doen, wat hem zelf gelukkig zou maken als hij in 

dezelfde mate hulpbehoevend zou zijn. 

 

Bemin uw naaste als u zelf. En dus heeft God de mens een graad van eigenliefde 

toegekend, waaraan hij steeds kan afmeten in hoeverre hij het gebod van de 

naastenliefde nakomt. Is de liefde van de mens voor zichzelf groot, dan heeft hij 

ook de plicht de medemens in vergrote mate te bedenken, als hij de wil van God 

wil vervullen. Dan moet dus ook zijn liefdadigheid vergroot zijn. Is de 

eigenliefde minder en is er de mens veel aan gelegen de goddelijke wil te 

vervullen, dan zal de naastenliefde de graad van eigenliefde overtreffen. En dit 

zal de mens gemakkelijker vallen, want hij kan zich gemakkelijk van aards goed 

losmaken en dit de medemens doen toekomen. 

 

Maar steeds wordt van u mensen gevraagd dat u zich oefent in onbaatzuchtige 

naastenliefde. En dus zult u ook moeten kunnen opofferen. U zult offers moeten 

kunnen brengen ten gunste van de medemens, die u gelukkig wilt maken. En u 



 29 

zult dit des te gemakkelijker kunnen, hoe meer liefde u tegenover de medemens 

zult voelen. Maar opdat het gevoel van liefde voor de medemens in u wordt 

gewekt, zult u zich moeten indenken dat u allen kinderen van één Vader bent, dat 

u allen uit dezelfde kracht bent voortgekomen en dus allen schepselen uit Gods 

liefde bent. Dan zult u de medemens als uw broeder leren zien. U zult hem liefde 

betonen. U zult hem willen helpen als hij in nood is en uw hulpvaardigheid zal u 

gelukkig maken, want ze maakt op zich gelukkig en levert u geestelijk inzicht op. 

 

Geeft u de naaste wat voor uzelf begerenswaardig is, dan geeft ook God u wat het 

Zijne is. Hij geeft u de waarheid. Hij geeft u licht en kracht en genade. Hij maakt 

u gelukkig en bedenkt u op dezelfde wijze alleen met goederen die afkomstig zijn 

uit Zijn rijk, die u aards niet kunnen worden gegeven. Maar Hij zegent ook uw 

aards bezit, doordat Hij vermeerdert wat u offert, wanneer het voor uw zielenheil 

dienstig is. Als u dus in liefde voor de naaste weggeeft, zult u geen gebrek 

hoeven te lijden. Want de Liefde Gods geeft u op dezelfde wijze als u in nood 

bent. En Hij bedenkt de zijnen niet karig, veeleer deelt Hij Zijn gaven onmetelijk 

uit, wanneer ook u offert zonder angstig te rekenen wat u zult kunnen missen. Zet 

de liefde u aan om te geven, dan zult u niet aarzelen of karig uitdelen en dus ook 

rijkelijk door de eeuwige Liefde worden bedacht. 

 

En bent u niet in staat liefde te voelen, dan zult u zich moeten opvoeden tot 

onbaatzuchtige liefdadigheid. U zult om u heen moeten kijken en waar u nood 

ziet ingrijpen en helpend bijstand verlenen. Zo is het Gods wil en deze wil zult u 

zich eigen moeten maken, dan zal de liefdadigheid tegenover de naaste u op elke 

manier gelukkig maken. U zult zelf de liefde in u ontsteken tot ze een heldere 

vlam wordt, die alles vastpakt wat in haar nabijheid komt. Want de liefde is 

goddelijk. Ze gaat van God uit en leidt naar God terug. En daarom is het gebod 

van de liefde tot God en de naaste het voornaamste gebod, dat zowel op aarde als 

in het hiernamaals moet worden nagekomen om met de eeuwige Liefde verenigd 

te worden en daardoor tot de eeuwige gelukzaligheid te komen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.5787 

12 oktober 1953 

 

Het aansporen van een ongelovige om werkzaam te zijn in liefde  
 

De ongelovige kan geen geestelijk weten worden toegevoerd, omdat hij alles 

afwijst wat niet bewezen kan worden maar juist alleen geloof vraagt. Maar hij 

kan worden aangespoord om werkzaam te zijn in liefde, want alleen op de weg 
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van de liefde kan hij tot geloof komen. Het hart van een ongelovige hoeft niet 

verhard te zijn, zodat hij dus heel goed werken van naastenliefde zal verrichten 

wanneer hem de noodtoestand van de medemens voor ogen wordt gebracht. 

Wanneer hij door een hem welgezinde medemens wordt aangespoord bij te 

dragen tot leniging van deze nood. Wanneer er een beroep wordt gedaan op zijn 

medeleven, op zijn hulpvaardigheid en zijn aardse toestand, die het hem mogelijk 

maakt te helpen.  

 

De grootste verdienste van een mens, die zelf in liefde leeft, is de medemens aan 

te sporen werkzaam te zijn in liefde. Want daaruit kan dan ook een geloof 

voortvloeien, dat zonder liefde slechts een dood geloof is en dus niet veel 

waardevoller dan ongeloof. Zolang een mens aan de nood van de medemens 

voorbijgaat, kan hij ook als ongelovige worden beschouwd, ofschoon hij zichzelf 

gelovig noemt. Pas wanneer bij de mens de wil om te geven doorbreekt, wanneer 

hij tracht de medemens gelukkig te maken of leed van hem af te wenden, 

wanneer hij helpen wil, is hij ook in staat een hem aangeboden weten aan te 

horen en er een standpunt over in te nemen. En dan is het dus pas mogelijk in 

hem een geloof te laten opleven aan een geestelijk rijk, dat zich buiten het aardse 

rijk bevindt. 

 

Daarom is het vergeefse moeite een ongelovig mens verstandelijk te willen 

overtuigen, dus hem een geestelijk weten voor te houden en hem te willen 

overreden het aan te nemen, omdat een mens zonder liefde hiertoe niet in staat is. 

Daarentegen kan hem wel de goddelijke leer van de liefde voorgehouden worden 

en de uitwerking ervan geloofwaardig worden gemaakt, wanneer zo’n leven in 

liefde wordt voorgeleefd en ook op zijn hart een beroep wordt gedaan om deel te 

nemen aan het lenigen van de nood van de medemens. Wanneer hij eerst wordt 

aangespoord van zijn overvloed weg te geven, tot hij er dan zelf een diepe 

vreugde in vindt goed te doen. En dan is hij ook al gewonnen. Dan neemt zijn 

weerstand tegen geestelijk weten af. Hij wordt in zijn ongeloof aan het wankelen 

gebracht. Hij begint over zijn leven na te denken en neemt gewilliger aan wat een 

geloof vooropstelt. Hij zal leren geloven omdat hij nu door de liefde daartoe in 

staat is geworden. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6365 

26 september 1955 

 

Armoede belemmert het werkzaam zijn in liefde niet  
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Ook de allerarmste kan het hemelrijk verwerven. Want het is ieder mens 

mogelijk Mijn wil te vervullen. Mijn wil is onbaatzuchtige liefdadigheid. En al is 

de mens nog zo arm aan aardse goederen, de liefde tegenover de naaste kan hij 

beoefenen, omdat ze niet alleen bestaat uit het geven van materiële goederen. 

Ook de armste mens kan de vlam der liefde in zich laten oplaaien. Hij kan - juist 

in zijn armoede - de toestand van de medemens die in nood is overzien. En reeds 

de serieuze wil om te helpen is liefde die aandringt op werkzaam zijn. De liefde 

wordt niet afgemeten aan de materiële waarde van datgene wat ze weggeeft. De 

graad van liefde is maatgevend en dan kan zelfs de kleinste gave onmetelijk hoog 

worden gewaardeerd. 

 

Een hart vervuld van liefde kan zich echter ook op een andere manier aan zijn 

medemens kenbaar maken, steeds tot diens zegen, omdat wederliefde wordt 

gewekt. Elk goed woord, elke deelneming aan het lot van de medemens, elke 

liefdevolle blik of energieke hulpverlening kan een verhard hart treffen en laten 

smelten. De medemens kan daardoor meer worden ontroerd dan door materiële 

hulp kan gebeuren, omdat juist de armoede van degene die schenkt de ander van 

werkelijke liefde overtuigt, die nu ook wordt beantwoord en een straal van liefde 

heeft ontstoken. En geeft nu ook een mens die in armoede leeft nog het weinige 

dat hij bezit, dan zal hij rijke schatten verwerven voor de eeuwigheid. Maar hij 

zal ook aards worden geholpen en hij zal ook zelf de grootste zegen ondervinden 

door zijn armoede, omdat in hem ook het verlangen naar materiële goederen 

ophoudt, naarmate hij meer behulpzaam is tegenover de naaste. En hij leert dus 

heel wat vlugger de materie te overwinnen dan een mens het zal leren te midden 

van aards bezit. 

 

De liefde van het hart is niet afhankelijk van de grootte van het aards bezit. De 

liefde is een gevoel in het hart van de mens, dat steeds aandringt tot 

werkzaamheid en ook steeds een manier zal vinden om werkzaam te zijn. Alleen 

al dat de mens zich dan bekommert om zijn medemens, dat hij niet onverschillig 

aan hem voorbijgaat, dat hij hem opmerkzaam maakt op gevaren of hem de juiste 

weg wijst. De mens kan op elke wijze zijn liefde tot uitdrukking brengen. En 

steeds zal zijn liefde met dankbaarheid worden ervaren en wederliefde 

opwekken. Daarom zal geen mens kunnen zeggen door armoede verhinderd te 

zijn om werkzaam te zijn in liefde. De liefde heeft met materieel bezit niet het 

minste te maken, want ook de allerarmste mens kan bidden vanuit een hart dat 

van liefde is vervuld, of Ik Me wil ontfermen over de ongelukkige naaste en hem 

wil helpen, omdat hij het zelf niet kan. Zo’n gebed vereist eerst de liefde in het 

hart van de mens en dan pas zal het werkzaam zijn. Want Ik zie zijn goede wil en 

terwille van zijn liefde ben Ik graag bereid te helpen. 

 

Onbaatzuchtige naastenliefde zou zoveel leed kunnen lenigen. Maar aan die 

liefde ontbreekt het de mensheid en iedereen denkt alleen aan zichzelf en gaat 
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aan de nood van de medemens voorbij. Zij zullen grote schatten verwerven, die 

tegen hun aardse armoede opwegen en die ze als onvergankelijke goederen mee 

mogen nemen in het rijk hierna. Ze zullen rijk zijn daar boven, omdat ze op aarde 

ook aan de armen dachten, ofschoon ze zelf niet in overvloed hebben geleefd. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6813 

23 april 1957 

 

Het vervullen van door mensen uitgevaardigde geboden vervangt 

geen werkzaam zijn in liefde  
 

Voor u mensen zal het helemaal duidelijk moeten zijn, dat er geen vervanging is 

voor het werkzaam zijn in liefde; dat u door niets anders de eeuwige 

gelukzaligheid zult kunnen verwerven, zolang u het vervullen van Mijn geboden 

van liefde buiten beschouwing laat, zolang u niet in onbaatzuchtige naastenliefde 

werkzaam bent. Alles wat u buiten dit werkzaam zijn in liefde als heilzaam of 

gelukzaligheid belovend wordt aanbevolen, is van geen waarde en het brengt u 

geen stap verder in uw vervolmaking. En er wordt u veel als zegen brengend 

voorgesteld en daarom let u niet vaak op datgene, wat alleen u gelukzaligheid 

bezorgt. Ik heb van u mensen niets anders gevraagd, dan aandacht te schenken 

aan Mijn geboden van liefde. Ik heb u geen verdere geboden gegeven, dan alleen 

die, die steeds uw liefde voor de naaste vereisen. Ik heb u alleen zulke leren 

gepredikt, die een betere verstandhouding beogen tussen u en uw medemensen, 

want Ik wilde alleen maar in u de liefde ontsteken, die u mensen mankeerde, wat 

dus uw ongelukkige toestand veroorzaakte. En zo geldt ook voortdurend Mijn 

zorg alleen uw bereidheid tot liefde te verhogen, omdat het vermogen tot liefde in 

u allen aanwezig is, maar de wil liefde te beoefenen onder u mensen 

buitengewoon zwak is. Daarom kan ook alleen maar hij een ware 

vertegenwoordiger van Mij op aarde zijn, die - evenals Ik - alleen de liefde 

predikt, want deze alleen toont de mensen de juiste weg, die naar Mij, naar de 

gelukzaligheid voert. 

 

Maar u zult niet mogen geloven, het werkzaam zijn in liefde te kunnen vervangen 

door andere handelingen of gebruiken. U zult niet mogen geloven, dat Ik 

genoegen neem met het opvolgen van wetten, die Ik niet heb uitgevaardigd en 

waarvan het naleven zonder liefde volkomen zonder waarde is. U verwerft u 

daarmee helemaal geen "genaden", want Ik kijk niet naar zulke handelingen en 

gebruiken. En geen ziel wordt daardoor ook gered, want dit zijn alleen maar 

menselijke beloftes, die Ik nooit kan goedkeuren. Alleen de liefde redt u van de 
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terugval in de diepte. Alleen de liefde voert u naar de voltooiing en de liefde zal 

zich steeds uiten in werkzaamheden, omdat de liefde de mensen innerlijk 

aanspoort, werkzaam te zijn in goddelijke ordening. 

 

Maar er heeft zich van u mensen een zekere onverschilligheid tegenover Mijn 

geboden van liefde meester gemaakt, omdat u in een verkeerd denken bent 

geleid. Want u werd aangemaand de kerkelijke geboden te vervullen, die als 

mensenwerk aan Mijn geboden zijn toegevoegd. U doet nu angstvallig moeite 

deze kerkelijke geboden na te komen, maar wat Ik van u verlang, daar schenkt u 

weinig of helemaal geen aandacht aan en toch leeft u in het geloof, uw leven juist 

en christelijk te leiden. Wat een dwaling, die óók door Mijn tegenstander in de 

wereld werd gebracht. Want de liefde te doen ontbranden en tot de helderste 

gloed te laten oplaaien is het enige doel van uw leven op aarde, omdat dit de 

vereniging betekent met Mij, van Wie u zich eens hebt losgemaakt. Deze 

vereniging kan echter alleen de liefde tot stand brengen, maar niet die middelen, 

die u, als geboden werden gegeven om het eeuwige leven te bereiken, zoals daar 

zijn: vormgebeden, aflaten, als sacramenten bestempelde handelingen en 

zegeningen, die alleen maar als ceremoniën en uiterlijkheden moeten worden 

beschouwd en die u geen enkel geestelijk resultaat opleveren, noch op aarde, 

noch in het rijk hierna. 

 

Wat het naleven van Mijn geboden van de liefde tot stand brengt, probeerde Mijn 

tegenstander de mensen te ontnemen, doordat hij door uiterlijkheden en 

verkeerde leren hun blik van deze geboden van Mij probeerde af te leiden en hun 

zijn maaksel als heel dringend voorstelde. Want hij wist, dat hij veel slachtoffers 

zou aantreffen, omdat de liefde overwinning van de mensen eiste en dezen niet 

erg offerbereid zijn. Steeds weer moest daarom de liefde als eerste en 

belangrijkste naar voren worden gebracht. Steeds weer moest Ik de mensen Mijn 

geboden van de liefde tot God en de naaste in herinnering brengen. Steeds weer 

moest Ik hen onderrichten, dat al het andere geen nut heeft, wanneer de liefde 

ontbreekt, en dat een werkzaam zijn in liefde door niets anders kan worden 

vervangen. Maar deze leer wordt niet ernstig genomen en men komt die door 

mensen toegevoegde geboden bereidwilliger na, omdat Mijn tegenstander nog 

grote invloed heeft op die mensen en hij een terugkeer naar Mij met alle 

middelen tracht te dwarsbomen. Toch is ook alle mensen Mijn leer van de Liefde 

bekend, die Ik op aarde heb gepredikt. En ieder, wiens streven serieus is, zal ze 

ook als heel dringend inzien en zich niet tevreden stellen met nutteloze 

uiterlijkheden, met alles wat niet van Mij is uitgegaan. 

 

Amen 
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BD.7036 

7 februari 1958 

 

Liefdewerk voor overledenen  
 

Het gedenken van alle zielen die zich in geestelijke nood bevinden, is liefdewerk 

met een zeer grote uitwerking. Want deze zielen stroomt door een liefdevol 

gedenken kracht toe, die ze als weldadig ervaren en die ook hun wil kan 

veranderen. De nood van de zielen in het hiernamaals is bijzonder groot, omdat 

hen maar zelden liefdevolle gedachten volgen wanneer ze de aarde hebben 

verlaten. Maar alleen deze liefdevolle gedachten hebben nog een uitwerking over 

het graf heen. Het zijn in zekere zin weldaden welke de mensen op de aarde hun 

gestorvenen kunnen doen toekomen. En liefdevolle gedachten zijn ook het enige 

middel om hen te helpen in geestelijke nood. En elke mens die zich in gebed om 

hen bekommert, die de liefde ertoe aanzet hulp af te smeken voor deze zielen, 

beoefent onbaatzuchtige naastenliefde die waarlijk haar uitwerking heeft. 

 

Het is voor die zielen een uitermate kwellende toestand, wanneer ze helemaal in 

vergetelheid raken bij de mensen op aarde. Wanneer niemand hen liefdevol 

gedenkt en hen daarom geen kracht wordt toegevoerd, die een liefdevolle 

voorspraak voor hen betekent. En voor deze zielen kan het eindeloos lang duren 

tot ze zich uit hun diepe onverschilligheid verheffen, tot ze een kleine verbetering 

van hun toestand bespeuren. En dit gebeurt wanneer gebeden voor alle onverloste 

zielen opstijgen, wanneer mensen op aarde ook diegenen gedenken die niemand 

op aarde hebben om een goed woordje voor hen te doen, wanneer een mens zich 

over hun lot ontfermt en hij hen graag wil helpen ook tot het licht te komen. 

 

Daar de mensen echter maar weinig overtuigd geloven dat er een voortleven van 

de ziel bestaat na de dood, zijn ze ook niet erg ongerust over het lot van degenen 

die vóór hen overleden zijn. Ze houden hun bestaan voor beëindigd en ze houden 

zich door middel van gedachten ook slechts zelden met hen bezig, wat al een 

verlichting voor die zielen zou betekenen. Maar vaak brengen de zielen zichzelf 

in herinnering, doordat ze plotseling de gedachten van de mensen binnendringen. 

En dan zou u mensen ook langere tijd in gedachten bij hen moeten vertoeven. U 

zou hen, die zich zo bij u in herinnering brengen, in liefde moeten gedenken, 

omdat dit een stille vraag is om hulp in hun nood. En u kunt hen helpen, doordat 

u hen vol liefde gedenkt, doordat u enkel oprecht wenst dat het ze goed mag 

gaan, dat ze niet hoefden te lijden, en doordat u hen in het gebed bij God 

aanbeveelt, als u gelooft. 

 

Maar het is de beste hulp en het meest succesvolle middel voor hun redding uit 

de duisternis, wanneer u ze steeds maar in gedachten wijst op Jezus Christus, die 

hun enige redder is en aan wie ze zich moeten toevertrouwen om een uitweg te 
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vinden uit hun nood. Wie dus zelf gelovig is, heeft waarlijk ook de mogelijkheid 

de zielen in het hiernamaals te helpen gelukzalig te worden, wanneer zijn wil om 

lief te hebben dezen vastpakt. Want terwille van de liefde van de mens is Jezus 

Christus barmhartig voor die zielen, die deze liefde geldt. En als u mensen nu 

God vraagt om Zijn barmhartige hulp voor die zielen, die de menselijke 

voorspraak moeten ontberen, dan zal Hij om uwentwil hun ook voortdurend 

kracht doen toekomen en hun elke mogelijkheid ontsluiten ook het licht te 

bereiken. 

 

En uw gebed verzacht hun verharde harten. Ze komen gewillig naar u toe en 

zullen tegenover u ook alleen van goede wil zijn. Want de nog geheel onder 

satanische invloed staande zielen weren elke toevoer van kracht af, en dezen 

worden ook verhinderd in liefdeloosheid u tegen te werken. Maar u weet niet hoe 

belangrijk een innig gebed is voor de zielen die lijden. U weet niet dat door een 

dergelijk gebed zich hele scharen losmaken uit hun verstarring, dat ze begeren te 

leven en dat ze dan ook weer te beïnvloeden zijn door lichtwezens die vermomd 

dichter bij hen komen en ze hun hulp aanbieden. Steeds moet de liefde de eerste 

ketenen verbreken en dan is ook een toevoer van kracht mogelijk en de klim 

omhoog uit de duisternis naar het licht is die wezens verzekerd. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7261 

20 januari 1959 

 

Verplichte arbeid - Alleen werken van liefde tellen mee  
 

Alleen dat heeft eeuwigheidswaarde, wat in vrije wil werd bewerkstelligd, 

wanneer het over werken gaat die als liefdewerk moeten worden beoordeeld. De 

mens moet niet vragen om loon of vergelding, wanneer hij een daad van 

naastenliefde verricht. Hij moet ook niet alleen een plicht vervullen en geloven 

dat zo’n dienst net zo beoordeeld wordt als een daad die de vrije wil verricht, die 

boven de plichtsvervulling uitgaat. Voor God kan alleen wat de liefde volbrengt 

waardering vinden. En ware liefde is steeds onzelfzuchtig en zonder berekening. 

En zulke werken hebben dus eeuwigheidswaarde, want ze hebben een gevolg 

voor de eeuwigheid. Ze leveren de ziel de rijpheid op die haar graad van 

gelukzaligheid bepaalt. En bijgevolg zijn ze bepalend voor het lot van de ziel na 

de dood van het lichaam.  

 

Maar het aardse leven van de mens is meestal in beslag genomen door 

verplichtingen of arbeid overeenkomstig de plicht, waarvan ze graag geneigd zijn 
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te geloven daarmee de zin van hun aardse leven te vervullen. Maar ze zijn zich er 

niet van bewust dat het niet om de soort van werkzaamheden gaat op aarde, maar 

om de graad van liefde waarin alles wordt verricht wat het leven van de mensen 

in beslag neemt. Wel hoort ook een deel eigenliefde daarbij om aan de eisen van 

het lichaam te voldoen, omdat de mens ook plichten heeft tegenover zijn lichaam, 

dus hem ook een deel eigenliefde is toegestaan van de kant van de eeuwige 

Liefde. 

 

Toch mag niet alleen eigenliefde al het doen en laten van een mens bepalen, maar 

heeft alleen die arbeid een eeuwigheidswaarde, die geheel zonder berekening is 

uitgevoerd, waar alleen liefde die wil geven en gelukkig maken de aandrang was, 

en die derhalve ook onvergankelijke geestelijke waarde verkrijgt, die de rijkdom 

van de ziel is wanneer ze van de aarde weggaat. Wel kan elke bezigheid die naar 

plicht wordt uitgevoerd ook tot zegen zijn, wanneer ze graag en onzelfzuchtig 

wordt gedaan, om welke reden juist aan elke arbeid liefde ten grondslag moeten 

liggen, wil hij ook een zegenrijke uitwerking hebben voor de ziel van de mens en 

haar lot in de eeuwigheid. Want wat voor de aarde wordt gedaan, vergaat ook met 

de dood van het lichaam, dat alleen profiteerde van die bezigheid die door de 

eigenliefde werd bepaald. 

 

Het is daarom niet onverschillig hoe de mens zich tegenover zijn aardse 

bezigheid opstelt. Hij kan zijn “plicht” doen en heeft toch geen zegen voor zijn 

ziel behaald, maar hij kan ook elke verplichte arbeid met innerlijke vreugde en 

liefde vervullen. Hij kan daardoor bewust zijn medemens dienen en dit graag en 

blij doen. Dan is het niet alleen verplichte arbeid, maar tegelijkertijd werkzaam 

zijn in liefde. Want de aansporing komt voort uit zijn vrije wil. En alleen de vrije 

wil bepaalt of de eigenliefde wordt teruggedrongen en de onbaatzuchtige liefde 

tot doorbraak komt. 

 

Elke arbeid van de mens op aarde kan zijn dienend doel vervullen, wanneer niet 

bewust in opdracht van de tegenstander van God wordt gewerkt, dat wil zeggen: 

een uitwerking die de mensen schade toebrengt duidelijk is te herkennen. Dan 

kan er nooit een zegen rusten op de uitvoerende die zich overgeeft aan een 

dergelijke bezigheid die duidelijk op aansporing van de tegenstander van God 

plaatsvindt. En dit werk zal weliswaar ook een eeuwigheidswaarde hebben, maar 

in negatieve zin. Ook die zal op de ziel van de mens een uitwerking hebben en de 

ziel zal eindeloos lange tijd weer moeten lijden, want alleen egoïstische redenen 

hebben de mens ertoe bewogen zich aan dat werk over te geven en hij moet zich 

daarvoor verantwoorden. 

 

Maar ieder mens kan de drang in zich voelen om onbaatzuchtige werken van 

liefde te verrichten. En is hem dit niet mogelijk binnen het kader van zijn 

plichtsvervulling, dan kan hij het aanvullend doen. En het zal een heel bijzondere 
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uitwerking hebben, doordat hij spoedig ook zal worden toegelaten tot dienende 

plichtsvervulling. Want alleen de wil van de mens bepaalt zijn richting. En 

degene die het juiste wil zal ook van Gods zijde gelegenheid worden geboden de 

wil juist te gebruiken: om te dienen in liefde. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7811 

30 januari 1961 

 

Heb elkaar lief!  
 

Eén wet geldt voor u allen, dat u elkaar lief hebt en daardoor ook uw 

saamhorigheid met Mij bewijst. En al komen gedachten in u op dat u met de 

medemens die u moet liefhebben geen innerlijke band hebt, dan moet u toch aan 

zijn ziel denken die zich nog in de kluistering van het lichaam bevindt en u moet 

er aan denken dat ook deze ziel Mijn eigendom is, zelfs als haar wil nog tegen 

Mij gekeerd is. 

 

Want u bent allen Mijn kinderen en u moet daarom de medemens als uw broeder 

of zuster beschouwen en samen naar de Vader streven. De liefde moet u 

samenbinden, dan getuigt u dat u allen kinderen van één Vader bent. En deze 

liefde moet u afhouden van iedere verdachtmaking of veroordeling van uw 

naaste. De liefde moet u al zijn gebreken en zwakheden laten verdragen, u moet 

er slechts steeds aan denken dat zijn ziel nog een lage graad van rijpheid kan 

hebben en dat hij daarom zo handelt zoals hij doet, ook als het u mishaagt. 

 

U mag geen scherp oordeel vellen, want dan geeft u Mij aanleiding u op gelijke 

wijze te veroordelen, want niemand onder u is zonder gebreken, u hebt allen nog 

niet die graad van voltooiing van uw ziel bereikt die zwakheden en gebreken 

uitsluit. En toch verdraag Ik u in overgrote liefde en geduld en spreek geen hard 

oordeel over u uit. 

 

En daarom heb Ik u dat gebod gegeven: Heb uw naaste lief als uzelf. Als u dit 

gebod van de naastenliefde vervult, dan spreidt u ook een sluier van 

barmhartigheid over diens fouten en zwakheden, u probeert hem alleen maar hulp 

te bieden en u zult zeker wederliefde in hem opwekken - als u hem uw liefde laat 

voelen. 

 

Ik spreek met deze woorden u allen aan die geneigd bent de fouten van uw naaste 

aan het licht te brengen, want u bewijst daardoor uw eigen liefdeloosheid en u 
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hebt derhalve geen recht te oordelen over uw naaste. U bezondigt u daardoor zelf, 

want u gaat voorbij aan het gebod van de liefde. Wilt u dus Mijn kinderen zijn, 

dan moet u ook uw best doen de Wil van uw Vader te vervullen, en die Wil zal 

altijd zijn, dat u elkaar bemint. Anders behoort u tot Mijn tegenstander, die 

zonder enige liefde is en u steeds probeert te beïnvloeden om tegen de wet van de 

liefde te handelen. En hebt u uw broeder lief als u zich aan hem ergert - als u zijn 

fouten en zwakheden naar voren brengt, als u een hard oordeel over hem 

uitspreekt? 

 

U moet hem leren verdragen wat zijn zwakheden betreft en hem helpen, dan 

handelt u volgens Mijn Wil en uw handelwijze zal u ook zegen opleveren. U zult 

zijn vriendschap winnen en ook zijn wezen zal vervuld zijn met liefde tegenover 

u, want liefde wekt wederliefde op en dan levert u ook het bewijs dat u kinderen 

van een Vader bent, Wiens Wezen pure Liefde is. En dan zal ook Mijn Liefde u 

steeds inniger omvatten, en uw harten zullen steeds gewilliger worden lief te 

hebben, zodat ze hun liefde doorgeven aan de naaste en u nu waarlijk Mijn ware 

kinderen bent - zoals het Mijn Wil is. 

 

Amen 

 

 
 

BD.7914 

9 juni 1961 

 

Liefde voor de naaste: hulp in geestelijke nood  
 

Ik heb u een gebod gegeven, elkaar lief te hebben. En dat betekent ook dat u de 

zwakheden van de ander zult moeten verdragen, dat u hem zult moeten helpen in 

elke nood van het lichaam en de ziel. Want de zwakke heeft de sterke nodig als 

steun. En daarom moet ook uw voorspraak de zwakke gelden, dat hij kracht 

ontvangt te gaan leven naar Mijn wil. U moet zich dus ook bekommeren om de 

geestelijke nood van uw medemens, doordat u hem door goede gedachten en 

gebed kracht doet toekomen, die hij nodig heeft voor zijn geestelijke 

vooruitgang. 

 

Wie nu van Mij de genade heeft rechtstreeks het Brood des hemels, het Water des 

levens in ontvangst te nemen, die moet dit op de eerste plaats de zwakke doen 

toekomen. Want dan verschaft hij hem ook rechtstreeks de kracht die zijn ziel 

weldadig zal raken. Dan zal ook de zwakheid wijken. Hij zal sterk worden van 

geest. Hij zal voortdurend verlangen van Mij Spijs en Drank in ontvangst te 

nemen. En u hebt voor uw naaste het grootste liefdewerk volbracht, dat een 

uitwerking heeft tot in alle eeuwigheid. 
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De wil om de mens te helpen in elke nood, zal steeds alleen door de liefde tot 

stand worden gebracht. En u geeft dan ook blijk van de liefde voor Mij. Want u 

weet dat iedere ziel Mij lief is, dat Ik ze voor Mij wil winnen en dat Ik ieder 

zegen, die Mij helpt een ziel te winnen. Dus waardeer Ik de arbeid voor Mij en 

Mijn rijk in het bijzonder, omdat Mij daardoor weer zielen worden toegevoerd, 

die zich eens van Mij scheidden. En de arbeid voor Mij en Mijn rijk bestaat 

daarin, dat de mensen Mijn Woord wordt gebracht, dat de geestelijke nood 

waarin ze zich bevinden door het toevoeren van Mijn Woord wordt opgeheven, 

dat de zielen kracht wordt toegevoerd, omdat ze zwak zijn en kracht nodig 

hebben.  

 

Deze arbeid voor Mij en Mijn rijk zullen echter steeds alleen die mensen 

verrichten, wier harten gewillig zijn liefde te schenken, daar de nood van de 

medemensen hen anders niet zou raken. Daarom zal ook geen mens die vrijwillig 

arbeid in de wijngaard verricht de liefde kunnen worden ontzegd, tenzij hij op 

zoek is naar werelds loon, eer en roem en aardse goederen. Maar deze arbeiders 

staan Mij niet ten dienste, ze dienen de wereld nog en hem die heer is van deze 

wereld. 

 

Maar Mijn dienaren zijn door Mijzelf aangesteld en uitgezocht. En zolang ze dus 

Mij onzelfzuchtig dienen, worden ze gedreven door de liefde in hen, die Mij en 

hun medemensen geldt. En daar de geestelijke nood van de mensen duidelijk 

zichtbaar is, zetten zij zich er helemaal voor in hun hulp te brengen, die daarin 

bestaat Mijn Woord uit te dragen in de wereld, de mensen Mijn evangelie te 

verkondigen, waartoe Ik Zelf hun de opdracht gaf. Deze dienen dus Mij en de 

naaste en ze bewijzen Mij daarmee hun liefde voor Mij en voor de naaste.  

 

Maar Ik weet ook wat u - mensen die nog zwak bent - nodig hebt. Ik weet welk 

voedsel kracht schenkt en wat dus Mijn dienaren u moeten aanbieden, opdat u 

gezond wordt, opdat uw ziel rijp wordt en de weg terug gaat naar Mij, uit wie ze 

eens is voortgekomen en van wie ze eens is weggegaan. En daarom leid Ik Zelf 

het juiste voedsel naar de aarde. En deze is gezegend met Mijn kracht. Ik kom 

Zelf in het Woord tot u. Ik bied Mijzelf aan als Spijs, want Ik ben het Woord. En 

u moet Mij Zelf opnemen in uw hart en het zal u dan waarlijk aan niets meer 

ontbreken.  

 

U zult elke zwakheid kwijtraken. U zult kracht in overvloed ontvangen en u zult 

uw pelgrimstocht op aarde zonder moeite afleggen, met als resultaat dat u na de 

dood van uw lichaam het rijk hierna binnengaat in licht en kracht. Want Mijn 

Woord, dat Ik Zelf naar u toezend van boven, brengt dat waarlijk tot stand. En u, 

Mijn dienaren op aarde, u leeft ten volle in liefde, wanneer u de naasten helpt in 

geestelijke nood, wanneer u hun Mijn Woord brengt. U geeft dan blijk van de 
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liefde voor Mij, want u brengt Mij dan Mijn kinderen terug, die lange tijd van 

Mij gescheiden waren. 

 

Amen 

 

 
 

BD.8343 

30 november 1962 

 

Liefde door daden - Goed voorbeeld  
 

U moet op aarde Mijn Leer verkondigen, die alleen maar liefde verlangt. Liefde 

tot Mij en tot de naaste. En dus zult u zelf ook een leven in liefde moeten leiden, 

daar u anders geen geloof zult vinden bij uw medemensen, wanneer u zelf anders 

handelt dan u preekt. Maar geeft u hun een goed voorbeeld, dan zullen ze 

hiermee in overeenstemming ook zelf proberen een leven in liefde te leiden. En 

dan zullen ze ook de uitwerking van een leven in liefde in zichzelf ervaren. De 

zegen zal dan ook niet uitblijven. En ze zullen veel winnen aan licht en kracht, 

aan wijsheid en ze zullen voortdurend toevoer van geestelijke kracht in ontvangst 

mogen nemen. Maar tevoren zullen ze eerst eenmaal de liefde in zich moeten 

laten opvlammen. En daartoe zult u hen moeten helpen, door uw leringen en uw 

eigen leven in liefde. 

 

Heel vaak worden wel de woorden geciteerd: “Heb God lief boven alles en uw 

naaste als uzelf”. Maar het blijven steeds alleen maar woorden. Deze geboden der 

liefde worden niet nageleefd en daarom kennen maar weinigen de zegen die een 

werkelijk leven in liefde tot gevolg heeft. De liefde is het goddelijke, dat als 

nietig vonkje in de mens zwak smeult en dat door de mens zelf tot opvlammen 

moet worden gebracht. De liefde is op zich licht en kracht en dus moet een 

liefdevol mens naar buiten komen uit de toestand van duisternis en zwakheid. En 

dit moet te onderscheiden zijn aan een rijk weten en een sterke geloofskracht. De 

mens moet tot inzicht van de waarheid komen en zich ook door een leven in 

liefde met Mij als de eeuwige Liefde verbinden. En daarom moet hij ook kracht 

in ontvangst mogen nemen, waarvan de aanvoer elke verbinding met Mij tot 

gevolg heeft. 

 

Maar van niets van dit alles zal gewag kunnen worden gemaakt door de mens, die 

zich tevreden stelt met lege woorden, die niet de liefde ontplooit en zo de 

medemens een leidinggevend voorbeeld geeft. Want vaak heeft een goed 

voorbeeld meer succes dan woorden kunnen opleveren. En wanneer u mensen dat 

steeds weer tegen uzelf zegt, dat Mij niets is gelegen aan elke vorm, dan zult u 

ook uw best doen een leven in ware liefde te leiden. En de zegen zal niet 
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uitblijven. U zult zelf verblijd zijn over de uitwerking, want daar u nu een staat 

van inzicht binnentreedt, wordt u ook de zin van het leven duidelijk en leeft u nu 

bewust. De liefde in u zal steeds sterker worden, omdat u ook onafgebroken 

kracht van Mij toestroomt, die u weer gebruikt om werkzaam te zijn in liefde. 

Maar wat is onder ware liefde te verstaan? 

 

U zult al uw medemensen als broeders moeten beschouwen, die allen dezelfde 

Vader hebben en naar wier terugkeer de Vader vurig verlangt. U zult deze 

broeders in elke nood en gevaar hulp moeten verlenen. U zult ze gelukkig moeten 

proberen te maken, hun een plezier doen, gaven aan hen uitdelen die ze nodig 

hebben. U zult ze voor elke schade moeten behoeden. U zult alles moeten doen 

wat u diegene toewenst, die u met heel uw hart bemint. Want deze liefde is in u 

en hoeft alleen maar te worden ontstoken.  

 

U moet ook weten dat ieder mens, die de weg naar Mij niet vindt, in gevaar is 

verloren te gaan. En daarom zult u hem op de juiste weg moeten helpen. U zult 

zijn weg moeten verlichten met een helder licht, dat weer helder op u zelf straalt 

door werkzaam te zijn in liefde en dat u in het donker van de nacht naar buiten 

zult moeten laten stralen, opdat ook uw broeders de weg herkennen die terugleidt 

naar de Vader. U zult meer aan uw naaste moeten denken dan aan uzelf. Want 

waarlijk, Ik Zelf zal u weten te beschermen, wanneer u zich in liefde ontfermt 

over de naaste, die te zwak is om zichzelf te kunnen helpen. 

 

U zult ook nooit bang hoeven te zijn dat u zelf gebrek zult moeten lijden omdat u 

op de eerste plaats aan uw naaste dacht die in nood was. Want met de maat 

waarmee u uitmeet zal ook u worden toegemeten. En dus verbant u ook uw eigen 

nood, wanneer u zich over de naaste ontfermt. En u zult het kunnen geloven: aan 

een dergelijk leven in liefde zullen ook uw medemensen een voorbeeld nemen. 

En dan zal ook hun geestestoestand worden verlicht. Ze zullen ontvankelijk zijn 

voor de waarheid en ook alles kunnen begrijpen, wat hun over hun bestemming 

op aarde wordt verteld.  

 

Want door de liefde worden alle omhullingen doorbroken. Het wordt helder in de 

harten der mensen. Ze kunnen nu ook worden onderricht over elke geestelijke 

samenhang, over hun begin en hun einddoel. Ze zullen er begrip voor hebben en 

hun kennis weer aan hun medemensen willen doorgeven, omdat ze zelf verblijd 

zijn door het weten, en de liefde hen nu aanspoort ook anderen te laten 

deelnemen aan het licht dat hun hart verlicht. Want tot de ware verkondiging van 

Mijn leer van de liefde hoort ook een liefde door daden. Er hoort een 

levenswandel bij van onbaatzuchtige naastenliefde, die ook de medemens 

aanleiding zal geven de geboden van de liefde tot God en de naaste te vervullen. 

 

Amen 
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BD.3343 

24 november 1944 

 

Gemeenschappelijk werkzaam zijn in liefde in de eindtijd  
 

De mijnen zullen zich nauw aaneen moeten sluiten, willen ze de laatste periode 

niet zwak en moedeloos worden. Ze moeten elkaar opbeuren en elkaar moed 

inspreken. Verenigd moeten ze Mijn hulp vragen en die gelovig verwachten. Ze 

moeten zich elke gelegenheid ten nutte maken Mijn Woord te horen, de liefde te 

beoefenen en innerlijke samenspraak te houden met Mij, opdat ze steeds weer 

gesterkt aan hun dagelijkse arbeid kunnen gaan en aan de eisen van de wereld 

voldoen, in zoverre ze niet kunnen worden omzeild. Want de tijd zal hard zijn 

voor ieder. En wie voor zich geen kracht haalt bij Mij, wie de kracht van Mijn 

Woord niet op zich in laat werken, hem zal de tijd ondraaglijk toeschijnen en 

hem terneer drukken.  

 

Maar Ik heb voor de mijnen altijd dat wat kracht geeft paraat: Mijn Woord, dat u 

uit de hemel wordt aangeboden. Wie Dit heeft zal ook deze tijd kunnen 

volhouden. Hij zal geen aandacht aan de tegenspoed schenken en de nood niet zo 

voelbaar merken. Hij wordt er steeds weer uit weggeleid, want Ik Zelf houd Mijn 

Handen boven hem, dat hem geen leed zal geschieden. Ik Zelf neem hem bij de 

hand, opdat hij geen misstap zal begaan. En Ik Zelf beur hem op en troost hem 

door Mijn Woord, als hij moedeloos is en zijn hart zich ongerust maakt. 

 

En daarom zal Mijn Woord de enige bron van kracht zijn. En voor Mijn Woord 

zult u samen moeten komen. U zult Mij altijd tot u moeten laten spreken, in nood 

en droefenis, als u bang bent en in een benarde toestand verkeert. U zult naar 

Mijn Stem moeten luisteren en doen wat Ik van u verlang: voortdurend liefde 

geven. Want alleen door werken van liefde is de nood te lenigen. Want dan trekt 

u Mij Zelf naar u toe en met Mij zult u alles overwinnen. En als u ook tegenover 

uw vijanden liefde stelt, zult u ook geestelijke successen kunnen behalen. Want 

waar u liefde geeft wint u de harten en zo verzwakt u de macht van de 

tegenstander. 

 

En u zult daar veel gelegenheid voor hebben, omdat de nood alle mensen in een 

toestand brengt dat ze om hulp vragen. Dan zult u zich moeten waarmaken. U 

zult elkaar het goede voorbeeld moeten geven en de liefde in praktijk moeten 

brengen. En Ik wil u de mogelijkheid geven behulpzaam bezig te zijn, opdat u de 

medemensen zult aansporen en opvoeden tot liefde. En elke kring, die zich in 
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geestelijk streven aaneensluit, die bereid is Mij te dienen en Mijn Woord begerig 

in zich opneemt, moet weten dat hij onder Mijn hoede staat. 

 

Ik zal steeds te midden zijn van de mensen die Mij als doel hebben. Ik zal hen 

duidelijk te hulp komen in de nood. Ik zal de alleenstaanden samen brengen, 

opdat ze Mij gezamenlijk kunnen dienen. Ik zal hun alle bescherming ten deel 

laten vallen, zodat ze nooit bang hoeven te zijn. Want nooit zal de nood groter 

zijn dan Degene, Die hem over de mensheid laat komen. 

 

Wie Mij erkent als Heer en Schepper van hemel en aarde, zal alleen maar zijn 

gedachten gelovig en vol vertrouwen naar Mij te hoeven opzenden en Ik zal hem 

niet teleurstellen. Zijn geloof is ook waarborg voor Mijn hulp. Zijn geloof roept 

Mijn aanwezigheid in en Zijn geloof laat Mijn Vaderliefde zichtbaar worden. Hij 

zal niet tevergeefs naar Mij roepen, hij zal verhoord worden in elke nood.  

 

En ga daarom onversaagd de komende tijd tegemoet. Laat Mij werkzaam zijn en 

vrees niet, want Mijn Liefde en Almacht zal de tijd beëindigen en u, Mijn 

getrouwen, er doorheen leiden naar de eeuwige gelukzaligheid. En u zult Mij 

danken en loven, dat u deze periode van genade mocht doormaken. Want ze 

levert degenen die Mij trouw blijven meer zegen op: een paradijs op aarde en een 

gelukzalig leven eens in de eeuwigheid. 

 

Amen 

 

 
 

BD.3389 

2 januari 1945 

 

Maatregelen tegen het werkzaam zijn in liefde  
 

De wereld zal eisen aan u stellen die u nooit zult kunnen vervullen als u acht slaat 

op Gods geboden. U moet weliswaar de wereldlijke overheid onderdanig zijn, 

maar als er openlijk van u wordt verlangd dat u tegen Zijn goddelijke wil in 

handelt, dat u dus op het gebod van de naastenliefde geen acht slaat en zondigt 

door liefdeloos handelen, dan moet u God alleen als uw overheid erkennen, opdat 

u uw ziel niet terwille van aards voordeel verloren laat gaan.  

 

En daarom zult u zich ook de wil Gods vast moeten inprenten. U moet weten 

waarom u deze zult moeten nakomen en welke gevolgen een handelen tegen Zijn 

wil u oplevert. U moet weten hoe buitengewoon noodzakelijk het werkzaam zijn 

in liefde op aarde is en dat alleen maar de liefde u kan verlossen. Verder moet u 
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weten hoe onbestendig aardse goederen zijn en welk een onvoordelige ruil u 

aangaat als u terwille van deze aardse goederen uw zielenheil prijsgeeft. 

 

U zult erg in het nauw worden gedreven. En het zal niet gemakkelijk zijn aan de 

eisen van de wereld weerstand te bieden. Maar u zult het kunnen, zodra u God 

om kracht vraagt en u zich des te meer bij God aansluit, hoe meer de wereld u 

van Hem wil scheiden. Want dit alles beoogt ze met haar plannen en 

maatregelen, dat de christelijke leer van de liefde wordt uitgeschakeld en 

bijgevolg God Zelf, die alleen door de liefde kan worden gevonden, van de 

mensen wordt vervreemd. 

 

De mensen weten niets van de kracht van de liefde, daar ze anders zouden 

proberen deze te verkrijgen. Ze kennen alleen de eigenliefde en ze proberen hun 

bezit te vergroten ten koste van de naaste. En ze hebben dus geen achting voor 

het gebod der naastenliefde en ze eisen hetzelfde van de medemensen, in plaats 

van hen tot liefde aan te sporen. En ze zullen de mensen erg in het nauw brengen, 

die zich de geboden Gods tot richtsnoer maken, omdat laatstgenoemden niet in 

overeenstemming zijn met de geboden van de wereldlijke overheid. En dan 

moeten ze serieus onderzoeken, in hoeverre Gods wil te herkennen is in de eisen 

die de wereldlijke overheid stelt. 

 

Wat schadelijk is voor de naaste mag nooit worden uitgevoerd als het te omzeilen 

is, dat wil zeggen: voor zover de mens niet door dwangmaatregelen niet bij 

machte is zich te verweren. En het lichaam moet leed en kwellingen op zich 

nemen, als het daardoor een zondige handeling kan afwenden. Want zijn ziel zal 

het er eens dankbaar voor zijn, doordat ze het bijstaat in zijn latere positieve 

ontwikkeling. Tevens is de nood van het lichaam niet van lange duur.  

 

Maar de ziel moet in het hiernamaals boeten, als ze op aarde het gebod van de 

naastenliefde niet in acht neemt en terwille van aards voordeel zich naar het 

verlangen van de wereld voegt, die liefdeloosheid eist van de mensen. Want als 

deze heerst, dan regeert de duivel de mensen en aan deze zult u zich niet mogen 

onderwerpen. U zult hem weerstand moeten bieden, zelfs wanneer u erg in het 

nauw wordt gedreven en voor uw lichamelijk leven zult moeten vrezen. Want u 

redt daardoor uw ziel van de ondergang, en door uw voorbeeld ook die van uw 

medemensen, als u de liefde beoefent, ook wanneer de wereld u daarbij wil 

hinderen. 

 

Amen 

 

 
 

BD.6436 
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27 december 1955 

 

Een juist inzicht vereist het werkzaam zijn in liefde  
 

U zult elke gelegenheid moeten aangrijpen om de medemensen te wijzen op hun 

opdracht op aarde, zich tot liefde te vormen. U zult steeds de liefde moeten 

prediken en daarom verkondigers van Mijn leer van de liefde moeten zijn, waar 

deze gelegenheid u geboden wordt. Dit is de taak van diegenen, die hebben 

aangeboden Mij te dienen. En Ik zal hen zegenen wanneer ze deze taak serieus 

nemen en bij de mensen het verantwoordelijkheidsgevoel wekken, wanneer ze 

dezen aanzetten om over zichzelf na te denken. 

 

Waar ook maar liefde wordt beoefend, daar zal ook het begrip ervoor aanwezig 

zijn in welke tijd de mensheid leeft. Maar zonder werken van liefde ontbreekt de 

mensen dit inzicht. En daarom nemen ze ook geen aanwijzingen serieus, die het 

nabije einde aankondigen. Het helpt u dus niets alleen van het nabije einde gewag 

te maken, wanneer u niet tegelijkertijd de mensen aanmaant om werkzaam te zijn 

in liefde. Want dit laatste is nog belangrijker dan het op de hoogte zijn van het 

einde. 

 

De liefde is het zekerste tegenmiddel in de komende tijd, waarin nood en ellende 

over alle mensen zal losbreken. De liefde is het reddingsanker wanneer de 

mensheid dreigt weg te zinken. Waar liefde wordt beoefend verdwijnt de angst, 

omdat de mensen zich innerlijk versterken door werken van liefde en omdat ze 

door de liefde verbonden zijn met Mij, die steeds hun bescherming zal zijn in 

elke nood. 

 

Wanneer u Mij dus wilt dienen, zult u uw medemensen steeds moeten wijzen op 

Mijn gebod van de liefde. U zult ze moeten leren dat hun leven op aarde een 

nutteloos leven is en blijft, wanneer ze niet in onbaatzuchtige naastenliefde 

werkzaam zijn, en dat ze zich alleen door een leven in liefde kracht kunnen 

verschaffen in de tijd van nood die ze tegemoet gaan. Slechts weinigen zullen u 

geloven. Slechts weinigen zullen u zonder weerstand aanhoren en over uw 

woorden nadenken. En deze zult u ook tijding kunnen geven van wat komen gaat. 

En ze zullen zich er niet voor afsluiten. Ze zullen het voor mogelijk houden en 

zich met hun gedachten erop instellen. 

 

Maar het weten alleen helpt hen niet, ofschoon het ieder moet worden 

aangeboden, omdat u zelf niet zult kunnen beoordelen of en in hoeverre de 

medemens in liefde leeft. Daarom zult u steeds weer moeten aanmanen om 

werkzaam te zijn in liefde. De liefde moet steeds gepredikt worden door diegenen 

die Mijn dienaren willen zijn op aarde. Want de liefdeloosheid is het grootste 

kwaad dat de mensen in diepste geestelijke duisternis laat rondgaan. Een 
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liefdeloze mens zal ook maar zelden worden geraakt door uw prediking over de 

liefde, maar ook zijn oor moet het horen wanneer het hart zich afsluit. 

 

U zult moeten proberen allen met Mij in aanraking te brengen als de eeuwige 

Liefde. U zult allen duidelijk moeten maken, dat ze zich in de grootste nood 

kunnen wenden tot de Vader, die zelf de Liefde is en ieder wil helpen die tot 

Hem roept. U zult geen gelegenheid voorbij moeten laten gaan, met de 

medemens te spreken over het goddelijk-geestelijke. Steeds weer zult u moeten 

proberen zijn gedachten te richten op datgene, waaraan hij voortdurend 

voorbijgaat.  

 

Wanneer uw gedachten zelf voortdurend vervuld zijn van Mijn leer van de liefde, 

dan zult u ook niet anders kunnen dan u te uiten tegenover ieder die uw pad 

kruist. En dan zult u ook goede vertegenwoordigers zijn van Mijn leer van de 

liefde en Mijn naam. En daarom zult u zichzelf steeds moeten beijveren om in 

liefde te leven, om daardoor de Geest in u de mogelijkheid te geven zich te uiten. 

En deze zal u aansporen om te spreken waar er zich maar een gelegenheid 

voordoet. Uw Geest zal uw denken juist leiden en de juiste woorden laten vinden 

waarmee u uw medemensen aanspreekt en die hun indruk niet missen. 

 

Maar u zult niet lauw moeten zijn en half werk verrichten. Want uw arbeid is 

dringend in de laatste tijd voor het einde. De liefde moet doorlopend worden 

gepredikt, opdat de mensen wakker worden en in zichzelf keren, opdat ze over 

zichzelf nadenken wanneer ze u en uw leven nagaan. En daarom zult u hun de 

liefde moeten voorleven. En uw voorbeeld zal doeltreffender zijn dan woorden 

die u niet zelf bewijst door daden. Preek de liefde en kom zelf Mijn leer van de 

liefde na en uw arbeid voor Mij en Mijn rijk zal steeds gezegend zijn. 

 

Amen 

 

 
 

BD.4289 

29 april 1948 

 

Werk zolang het nog dag is  
 

“Werk zolang het nog dag is, want de nacht komt waarin u niet meer zult kunnen 

werken.” Hoe dicht staat u voor het aanbreken van de nacht. Het zijn de laatste 

minuten van de dag waarin u leeft en u bent zich de ernst ervan niet bewust. U 

bent lauw in de arbeid aan uw ziel en leeft alsof u nog een lange tijd is beschoren. 

U vergist zich. De nacht breekt spoedig aan en hult de hele aarde in diepste 

duisternis. En u zou nog onnoemelijk veel kunnen bereiken als u de laatste 
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minuten zou willen benutten en u in alle ernst voorbereidt op het leven na de 

dood. 

 

U zult alleen aan uw zielen moeten denken en aan niets meer aandacht schenken 

wat het lichaam betreft. Want alleen de ziel blijft bestaan. Er blijft u niets over 

van de aardse goederen, van de materiële wereld. U staat al met één voet aan de 

overzijde. Maar hoe zal het rijk eruit zien dat uw ziel zal opnemen? Is het het rijk 

van licht of dat van de duisternis? Is het dag of nacht voor uw ziel? Waar licht is, 

is leven. Maar de nacht is vreselijk. 

 

En daarom waarschuw Ik u nadrukkelijk en spreek Ik steeds weer tot u, om u 

opmerkzaam te maken op de grote verantwoordelijkheid die u tegenover uw ziel 

draagt. Breng haar niet in onbeschrijfelijke nood, die u nog goed zult kunnen 

afwenden wanneer u verandert. Wanneer u geen aandacht schenkt aan al het 

aardse en er alleen aan denkt Mijn wil te vervullen en een leven te leiden 

overeenkomstig Mijn geboden, de naaste bij te staan in elke aardse en geestelijke 

nood, helpend in te grijpen waar uw hulp nodig is. En wanneer u alsmaar Mijn 

Woord in ontvangst neemt, dat u Mijn Wil bekend maakt en u kracht geeft om 

het leven te leiden zoals het Mijn wil is. 

 

Werk zolang het nog dag is, hij loopt spoedig ten einde en er volgt een eindeloos 

lange nacht, waarvoor Ik u graag wil behoeden, omdat Ik u liefheb. Luister naar 

de Woorden van Mijn Liefde en neem ze serieus, opdat u de nacht ontvlucht en er 

voor u een dag aanbreekt die eeuwig zal duren. 

 

Amen 
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